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অপরাধ-পদ্ধাত 

প্রচলিত চৌধটিটি কলার মধ্যে অপকার্য একটি বিশেষ কলা বা 

আর্ট। এই বিশেষ কলা [41] অপরাধাঁদের বিভিন্ন রূপ অপরাধ- 

পদ্ধতির [110088-006:8101] মধো প্রকাশ পায়। এই সকল অপরাধ- 

পদ্ধতি অপরাধীণা জন্মগত, কিংবা অভ্যানগতভাবে পাভ করে-_সেই 

সম্বন্ধে পুস্তকের গ্রথম খণ্ডে “অপরাধ বিভাগ” শর্ষক পরিচ্ছেদ বিশেষরূপে 

আলোচিত হয়েছে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সৰল, নির্বল, 

শোণিতাযুক, সাম্পত্তিক, শোণিত-সাম্পত্তিক, ঘৌনজ, অযৌনজ প্রভৃতি 

বিভাগ সকল কতকটা বংশাহত্রম [69165] এবং কতকট। মনস্তত্বের 

ভিত্তির উপর গঠিত। এই মকল বিভাগের সাহাধ্যে অপরাধী বিশেষ 

কি প্রকারের অপরাধ করবে, অর্থাৎ কি'ন1! সে সবল অপরাধ করবে 

কিংবা নির্বল অপরাধ করবে, যৌনজ অপরাধ করবে কিংবা অযৌনজ 
অপরাধ করবে--তা৷ বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা তাদের মনোনীত 

'অপরাধটি কিরূপে বা কি উপায়ে সমাধিত করবে, ত নির্ভর করে তাদের 
[অভ্যাস জাত 1] কার্ধ-পদ্ধতির [ মোডাস-অপরেগ্তাই ] উপর। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ *ঠতার কথা বল! যেতে পারে । প্রবঞ্চনা! তথা চিটিঙ [078655108] 
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একটি নিবল-সাম্পত্তিক অধৌনজ অপরাধ, কিন্তু এই শঠতা বছুবিধ 
উপায়ে সংঘটিত হয় অর্থাৎ কি'ন1! এক-এক জন শঠ এক-এক প্রকার 

কার্ধপদ্ধতিতে লোক ঠকায়। 

অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ-পদ্ধতির উদ্তবের গ্রকৃত কারণ 

সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কিন্ত আমার মতে কোনও অপরাধী কোনও 

একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বার! একবার সফলত। লাভ করলে সে মাত্র সেই 

বিশেষ পদ্ধতির সাহাষ্যেই অপকর্ম করতে থাকে । অপর োনও 

নৃতন অপ-পদ্ধতির কথ! সে আর তখন চিন্তা করে না। একই পদ্ধতি 

পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করার ফলে সেই বিশেষ পদ্ধতি সহন্ধে সে এসনি 

পাকাপোক্ত হয়ে উঠে যে তখন অবলীলাক্রমে, অনায়াসে বা অল্প আয়াসে 

এবং নির্ভুলভাবে সে উক্ত পদ্ধতি দ্বার অপকর্ম করতে সক্ষম হয়। 

হ্বভাবত; একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে বহুদিন লময় 

লাগে। এহ কারণে একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি 

আযত্তে আন] সমষ সাপেক্ষ ত বটেই, ত1 ছাডা মুহুমু্ু এইরূপ পদ্ধতি 

পরিবর্তন করা মকল সময়ে সম্ভবও হয় না। প্রথম অবস্থার অপরাধীর! 

[ প্রাথমিক অপরাধীরা ] কোনও কোনও সময় একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ 

করে আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও প্ররুত বা শেষ অবস্থার 

অপরাধীরা কদাচ এইবপ কার্য করে না। প্রকৃত অপরাধীদের 

দপগত অভ্যাস, তার্দের সংস্কার এবং গুঁহকোর অভাব এইরূপ কার্ষের 

গ্রক্বিদ্ধক হয়। কলিকাত!, বোগ্াই প্রভৃতির ন্যায় পাচমেশাপী শহরে 

প্রাথমিক অপরাধীরা একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর আর একটি 

পদ্ধতি কোনও কোনও সময় গ্রহণ করে বটে। কিন্তু ইহার অবশ্যস্তাবী 

ফলম্বরূপ অনভ্যাসের কারণে তার ধরাও পড়ে অতি সহজে । পরিশেষে 

এই লব প্রাথমিক অপরাধীরা পাকাপোক্তভাবে মাত্র একটি পদ্ধতি 
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অবলম্বন ক'রে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 

বিবৃত শেষ অবস্থার প্রকৃত অপরাধীদের দ্বারা অপরাধ সম্পফ্কিত 

অতিন্ত্রীয়তা অর্জনও উহার অন্ত তম কারণ। 

প্রথম পর্যান্সে অপরাধীর! তাদের ত্ব ম্ব গুরুর কাছে 

এই মব [পৃথক পৃথক] অপরাধ-পদ্ধতি শিক্ষা! করে থাকে । 

ত্ব স্ব গুরু, সর্দার বা ওন্তাদ নির্দেশিত পস্থান্ুযায়ী তারা একই 

ধরনের অপকর্ম করে চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওস্তাদ বা 

গুরুর] অন্ত কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করার জন্তে প্রারভেই সাকরেদ 

বা শিস্দের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েও নিয়েছে । সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে 

যে পকেটমারগণ সিদ কাটে না এবং যারা লোক ঠকায় তাবা মান্গষ 

মারে শা বা সিদ কাটে না। ষারা গৃহে চুরি করে, তারা পথে চুরি 

করে না। এমন কি, ষাগা পাত্রে চুপি করে তার] দিনে চুরি করে 

না। একমাত্র প্রাথমিক ও দৈব অপরাধীরাই স্রযোগমত এক প্রকার 

অপরাধ ও উহার পদ্ধতি পরিত্যাগ কৰে অপর একটি পদ্ধতি গ্রহণে 

প্রয়াস পায় এবং এজন্য অকুস্থণে তারা অঠি সহজে ধরাও পড়ে। এদের 

অনেকেই কোনও গুরু বা ওস্তাদের কাছে অপকর্ম শিক্ষা না করে 

অপকম শুরু করে। এই কারণে কোনও একটি স্থৃচিস্তিত অপরাধ-পদ্ধতি 

বেছে নিতে এরা অপারক হয় । ঝড় বড় শহরে এই ধরনের বনু প্রাথমিক 

অপরাধী দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই কারণে অনেকে শহুরে অপরাধীদের 
বিভিন্নমুখী [ ভাবসেটাইল ] অপরাধ-পদ্ধতি স্যন্ধে নিঃলন্দেহ। কিন্তু 

তাদের এইরূপ বিশ্বাস ভুল। কারণ শেষের দিকে এই প্রাথমিক 

অপরাধীরাও অপকর্মের জগ্ একটি বিশেষ পদ্ধতিই বেছে নিতে বাধ্য 

হয়েছে। যে সকল অপকর্মের জন্য একের অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন 

হয় [টিম ওআর্ক] সেই সব অপকর্মের জন্ত এক-এক দিন 
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এক-একটি পদ্ধতি অবলম্বন করাও অসম্ভব। পুস্তকের প্রথম খপ্ডে 

“অপরাধীর্দের বুদ্ধি-প্রেরণা” শীর্ষক পরিচ্ছেদ্দে এই অপরাধ-পদ্ধতির 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়৷ হয়েছে। 

স্ব স্ব অপ-পদ্ধতির প্রতি এদেশীয্ম অপরাধীদের প্রগাঢ় অনুরাগও 

দেখা যার। নিয়েগ বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা 

যাবে। 

“পকেট-মারির মামলায় এক তালাতোড চোরকে ভুলক্রমে সিপাহীবা 

ধরে আনলে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, “আমরা গামছ। 

মারি, কিংব! চাবির কাম কণি। বাপু! আমাদের কি এই কাম আছে 

নাকি 1? [চাবি ও গামছ। অর্থে পিদকাটি প্রভৃতি ভাঙন যন্ত্র বুঝায়। ] 

অপর একদিন ডকৃ-ইয়া্-এর চুরির অভিষোগে এক ব্যক্তিকে ধবে 

আন হলে পে উত্তর করে, “আমি মশাই কেবিন চোর [জাহাজের ], 

আম ত ডক চোর নই; |” 

[স্থবিধা-অস্থবিধা ও মনস্তাত্বিক প্রভৃতি কারণে অপপদ্ধতিৰ 

বিবিধ বিভাগ নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্ত শ্বব্ূপ দিবা ও রান্তি চোরদের 

সন্ধে বল। ষেতে পারে । কোনও এক আযাংলো দিবা-চোএ আমাকে 

এইরূপ বলেছিল, “ডে ইজ. ফর ওআর্ক। নাইট্ ইজ ফর এনজয়মেণ্ট। 

এই জন্তেই আমি দিনেই চুরি করে থাকি।' দিবা-চোরদের নিকট 

রাজে স্ফৃতি করার সময়। এই সময়টুকু তার] নষ্ট করতে চায় না। 

এজন্ত তার! দিনেই চুরি করে। এ ছাড়া স্বভাব-চোরদের কাউর কাউর 
অপম্পৃহা মনস্তাত্বিক কারণে রাত্রে আদ্বপেই আসে না। অপপদ্ধতির 
মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার মুবিধা-অহ্বিধ! প্রভৃতি 

কারণ সম্বন্ধে বণা যাক। দিবাভাগে পুরুষরা বাড়ি থাকে না বলে 

বনু অভ্যাস-চোর এ লময় চুরি করে। এছাড়া আমরা এও দেখেছি 
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ষে, যুরোপীয় বাডির চোর ও দেশীয় ব্যক্তির বাডির চোরও পৃথক হয়ে, 
থাকে। কারণ এদের অভ্যাসজাণ্ত স্তবিধা-অহ্থবিধা এ সকল রি 

গঠন, লোকজনদের জীবন-প্রণাপী ও উহাদের ব্যবহৃত ত্রব্যাদির উপর 

নির্ভর করে। উন্নতমন্গ এবং বনিসাধি চোরবা আবার নিকুষ্ট প্রকৃতি 

চোরদের ঘ্বণা করে। আখাব চতে ইহাও বিভিন্ন অপপদ্ধতি গ্রন্থণের 

অপর এক কারণ |] 

বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর প্রতিটি অশরাধের জন্য বিবিধ কুকার 

অপপঞ্চণত গৃহিত হমে থাকে । এ ক্ষণ অপপদ্ধতিব পশ্চাতে বন 

তিহামিক ও সামা।জন্ক কারণও থাকে । পটভূমিকাগ পরিগ্েক্ষিতে 

এই সকল অপপদ্ন্ সম্বদ্ধে আলোচনা করুব। 

ভাঁ৫ঁতীয় ম্বরাধীদেব কোনও কোনও অপরাধ-পদ্ধতির সহিত 

পাবশ্ত, চীন এবং ঘুরোপের অধ্যযুগী় অপরাধীদের অপবাধ-পদ্ধতির 

মিল দেখা যাষ। ইহা দ্বাণা এইবপ মনে কবা যেতে পারে ষে, 

'ধাযুগে এইট সকল দেশ পরস্পর পরম্পরের সহিত বাণিজ্াস্ত্রে আবদ্ধ 

চিল। বোধ হয় বাণিজ্য এবং বাজা বিস্ত'রের সহিত এক দেশের 

অপরাধাঁদ্দের সহি 5 অপব দেশের অপবাধীদের মিলন ঘটেছে । আমার 

মতে এই বিষষে অগসন্ধানেব একটি গ্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আছে। 

এট সকল অপপদ্ধতির কয়েকটি প্রাচীন এবং কয়েকটি আধুনিক ও 

অ'ত-আধুনিক ; কিন্ত পুবাতন পদ্ধতিগুলি কিছুকাল পরিত্যক্ত হয়ে 

পুনরায় পুবানে যুগের গহনার ন্যায় "অপরাধীদের দ্বার! পুনঃ গৃহীতও 

হয়ে থাকে । 

অপরাধীদের অপরাধ-পচ্ধতিকে আমর] চারিটি ভাগে বিভক্ত করতে 

পারি, * ষথা_-(১) কি ধরনের অপকর্ম অপরাধীরা ক'রবে, (২) 

[ধ্ কারু বসত বাটার গঠন এবং গৃহন্ধামীর জাতি এবং তত্জনিত তাদের আচার-্যব- 
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মনোনীত অপরাধটি তারা কোন সময়ে সমাধা করবে, (৩) এ অপরাধ 

তারা কি ভাবে ও উপায়ে সংঘটিত করবে, (৪) অপকর্ম হবার! তার] কি 

কি প্রকারের দ্রব্য অপহরণ করবে, ইতার্দি। অপপদ্ধতির এই 

ৰিভাগগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা উপরে লিপিবদ্ধ হয়েছে । এইবার অপপদ্ধতির 

অন্তান্ত বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলাযাক। প্রথমে অপরাধীরা! ধাহ] কিছু 

লম্মুথে পায় তাহাই গ্রহণ করে। কিন্তু এই সব দ্রব্য সকল সময় তাখা 

বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। বিক্রয় দ্বার প্রয়োজনীয় অর্থাদি না 

পেলে এই সব দ্রব্য অপহরণ করা বা না কর] তাদের পক্ষে সমান। 

এই কাবণে অপরাধীর! মাল পাচারের জন্য “থাউ” বা চোরাই মালের 

গ্রাহকদের সহিত ব্যবসাস্থত্রে আবদ্ধ থাকে । মকল বামাল-গ্রাহক 

বা রিনিভাররা যে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করে না। এক-একজন 

বামাল-গ্রাহক এক-এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে। অনেক সময় এই 

সকল গ্রাহকদের ফরমাস মত অপরাধীর! দ্রব্য আহরণ করে থাকে। 

অনেক গ্রাহক আবার বিশেষ শ্রেণীর চোরেদেব এজন পুষেও থাকে । 

সাইকেলের গ্রাহকরা কেৰলমাত্র সাইকেল এবং ঘভির গ্রাহকেবা কেবল 

মাত্র ঘাঁড়ই গ্রহণ করে থাক্ষে। এই কারণে আমর! কোন অপরাধীকে 

কেবলমাত্র ঘডি এবং কোনও অপরাধীকে আমবা কেবলমাত্র সাইকেলই 

চুরি করতে দেখি । শহরে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্য বেশি চুরি 

হবে তা নির্ভর করে তৎকালীন বাজারের দর, চাহিদা এবং বামাল- 

গ্রাহকদের প্রয়োজন ও নির্দেশের উপরূ। 

হারের উপরেও চোরেদের শ্রেণী বিতাগ হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখ! বার, বারা যুরোপীয়দের 

গুঁছে চুরি করে তার! ভারতীয়দের গৃহে চুরি করে না এ ছাড়া স্থান কাল পাত্র ভেদেও 
চোরেদের শ্রেণী বিভাগ কর! চলে। “চৌর্য-জপরাধ” পীর্যক অধ্যায়ে এ মন্বন্ধে বিস্তারিত 
তাঁখে জালোচিত হছে |] 
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অপরাধ-পদ্ধতির প্রতিটি প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে বলা হল। উহ্থাদের 

অপরাধের ন্তায় অপপদ্ধতিও বন্ধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত । উহাদের মধ্যে 

ষৌনজ ও অ-যৌনজ শ্রেণীর অপরাধীরও পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইবার 
অপরাধসমূহের বিভিন্ন রূপ অপরাধ-পদ্ধতির সম্বন্ধে বলা যাক । এই 

অধ্যায়ে কেবল মাত্র অযৌনজ প্রবঞ্চনার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আমি 
ব্যাখ্যা করবে । 

প্রবর্চনা অপরাধ 

শঠত1 ব! প্রবঞ্চনা! একটি অধৌনজ নির্বল অপরাধ । প্রবঞ্চক 
অপরাধীদের ছল-চাত্নীর অন্ত নেই। এদের মধ্যে বহু স্বভাবের ব্যক্তি 

দেখা যায়। বাকচাতুর্য এদের অপকর্মের প্রধান সহায় ছয়। তবে 

এর] যে অত্যন্ত চতুর ও কর্মতৎপর তাতে সন্দেহ নেই। উঁচু শ্রেণীর 
প্রবঞ্চকর্দের অধিকাংশ প্রাথমিক অপরাধী । এদের মধ্যে গুশিক্ষিত, 

অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত তিন প্রকারের মানুষ আছে। কিন্ত এদের 

প্রত্যেকে মিথ্যা ভাষণে ও ছল-চাতুপীতে অতি দক্ষ । শিক্নোক্রর্ূপ বিবিধ 

স্বভাবের প্রবঞ্চক আছে। 

(১) কর্মঠ--এর] সত্যকার বহু গুণাগুণের অধিকাণী। কেউ কেউ 

একাউন্টে পারদর্শী । কারুর ব্যবসাগ্নিক ও বৈষয়িক জ্ঞান প্রখণ । স্বভাব- 

অলস হলেও কিছু সময় এর৷ কর্মতৎপরত৷ দেখায় । কিন্ত অলসতার 

কারণে এব] মধ্যে মধ্যে অন্তর্ধান হয়। নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে 

এর! অপারক। গৃহাত অর্থ খরচ করে ফিরে এসে তারা অন্ভুহাত ও 
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কৈফিয়ৎ দেষ। এবা প্রচুর আশা দেয় কিন্ত কথা রাখে না। প্রত 
বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উভয়কে এর] ঠকায়। 

(২) অভাবী--এরা অভাবগ্রস্ত ভদ্র মান্থঘ। অভাব মেটাতে এরা 

চুরি করতে অপারক। পরিশেষে এরা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এর! 
নিজেরা ওকে ঠকে নিঃম্ব হয়ে পডে। যেভাবে এর! নিজেরা ঠকেছে-_ 

সেইভাবে অপরকে $কিয়ে ওর! অর্থ পুনরুদ্ধার করে। এরা অবস্থাপন্ন 

হলে নিজেদের শুধরে নেয়। 

(৩) সরব--এর! সৰ সময় বোয়াব দেখিয়ে কথা বলে। খমকা- 

ধন্কিতে এরা বিশেষ ওয্তাদ। এদের «কনার্ড' করলে চেঁচিয়ে এরা 

ৰাজিমাৎ করে। নিজেদেরকে এর! বুদ্ধিমান বুঝাতে ও জন্তকে বোকা 
প্রশ্াণ করতে ব্যস্ত । এরা অযথা অন্যের শুভাকাজ্ষী সাজে । এদের 

সধ্যে চঞ্লতা, মুখরতা ও [ ক্ষণস্থায়ী ] তৎপরতা দেখা যায়। মিথ্যার 

পর মিথ্যা বলতে এদের বাধা নেই। পরিচিত ব্যাক্দের মধ্য হতে এব! 

শিকার বেছে নেয়। 

বিশেষ দ্রষ্টৰ্য £-_-এদের মধ্যে বু অলীক [ 7১9900 ] গুণ্ডা আছে। 

আসলে গুগামীব ক্ষষ্তা এদের নেই। এর ভিতরে ভিতরে 'ীকু 

প্রকৃতির | বহু নিবিষ সর্প আকারে প্রকারে ও ফোস-ফোসানিতে সবিষ 

সর্পের অন্গকরণ করে । শত্রুকে গ্রবঞ্চনা ঘার। ভয় দেখিয়ে ওরা আত্মরক্ষা 

করে। বিজ্ঞানীর! এই গুধকে [2001710৮ ] বলেন। এই অলীক 

গুণ নিজেদের গুণ্ডা বুঝিয়ে ভয় বা লোভ দেখিয়ে অর্থ নেয়। কিন্ত 
এদেরকে তেড়ে গেলে এর! পলায়নপর হয়। গুণ্ডা নিয়োগকারী মানুষ 

এদের ছার! প্রবঞ্চিত হয় । এই অলীক গুগ্ার] তাদের সত্যকার কোনও 

কাজ করে নি। 

অবশ্ত কিছু উঠতি গুণ্ডা] একাধারে স্বপ্লাধিক গুগানি ও প্রবঞ্চনা 
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করেছে । এরা কোনও এক দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হয় না। সাধারণতঃ এর) 

প্রাথমিক অপরাধী । এর সাংমারিক ও শ্ত্রীপুত্র প্রয়াপী হয়ে 

থাকে। ৃ 

(৪) নীরব-_-এর! খুব নম্র ও ধীর হয়। এদের চাটুকপিতা ও চুকলামী 

করার শক্তি আছে । এরা অপকর্মেধ পূর্বে নিশিপু ভাব দেখায় । এরা খুব 

বেশি বাডাবাডি করে না। এরা চাকরি-বাক্রি ও কাজ কর্ম করে 

থাকে। চাকরি না থাকলে এর! প্রবঞ্চনা অপকর্ম করে। চাকুরির 

ফাকে ফাকেও এরা এ ভাবে অর্থ উপার্জন কবে । এংদর শপমান কলে 

এরা সে বিষয়ে নিবিকার থাকে | প্রথম প্রথম বছ উপকার করে এরা 

মানুষকে মুগ্ধ করে তুলে। 

শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ * ন্বশ সাম্পান্তক অপরাধ । 

এই অপকর্মের জন্ত কোনওরূপ ঠৈ।হক বলপ্রকাণের প্রয়োজন হয় না। 

আঘাত হান! প্রবঞ্চক তথা শঠেদের পক্ষে বীতি এবং স্বভাব-বিকুদ্ধ 

থ্যাপার। আত্মরক্ষার্থে এরা কখনও কাটকে আঘাত হানে না। 

পথিবীতে শঠেদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ! বেশি এবং এদের কারপদ্ধতিগুলির 

সংখ্যা ও সর্বাপেক্ষা আঁধক দেখা যায়। বুদ্িমত্তায় এব পাওতমণ্ডলীকেও 

মুগ্ধ করে দের। মেরে ধরে কেডে নেওয়াই পোধ হয় পৃথিবীর প্রথম বা 

সনাতন অপরাধ-খীতি। পরে অপেক্ষাকৃত ছুবন খ্াক্তিরা! বোধ হয় না- 

বলে-নেওয়া বা [ গোপনে ] চুরির পক্ষপাতী হয়। এর পর সভ্যতা 

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি এবং চুরির বিরুদ্ধে লোকে সঙ্জাগ হয়ে 

নানারপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এর ফপে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 

% যৌনজ প্রবরঞ্চন। অপরাধেরও অন্তিত্ব জাছে। পরে এহ সন্বব্ধ আলোচন। করা! 

কয়েছে। উহাদের সম্পর্কে সম্যক আলোচনা পুন্বকের তীয় খণ্ডে কর! হয়েছে। 
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শঠতার ৰা! চিটিও-এর আশ্রয় নেয় । এই শঠতা অপরাধ সভ্যতা বিস্তারের 

সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে। 

অপরাধ-পদ্ধতি সকল দু'টি বিশেষ পর্যায়ে সংঘটিত হয়। গুথম 

পর্যায়ে অপরাধীরা শত্রুর বেশে সোজান্থজি আঘাত হানে। চুরি, 
ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ে পডে। ইহা! মাস্থষের 

জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সমাধা কর! হয় । দ্বিতীয় পর্যায়ে অপ- 

রাধীরা বন্ধুরূপে আলাপ জয়িয়ে গৃহস্থদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদেও 

সর্বনাশ ঘটায়। বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ এই 

পর্যায়ের অপরাধ । এই অপরাধ সর্বদ1 ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জ্ঞাতসাবে 

সমাধা হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কেবলমাত্র প্রবঞ্চন] সম্বদ্ধেই 

আলোচনা] করব। এই প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপকর্ম মূলতঃ দুই 

প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে । ঘথা__(*) সাধারণ প্রৰঞ্চনা এবং 

(২) অসাধাৎণ গ্রবঞ্চনা। ইহা ব্যতীত ইহাদের কয়েকটি 

উল্লেখষোগ্য উপবিভাগণ্ আছে। প্রবঞ্চনার এহ বিভাগ ও 

উপবিভাগ সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক রূপে ব্যাখা। করব। প্রবঞ্চনাঃ 

প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পকাঁয় অপরাধ সমূহের প্রত্যেক অপরাধ 
আবার দুটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে । যথা, যৌনজ প্রবঞ্চন৷ ও 
অযৌনজ গ্রবঞ্চন। । 

প্রথমে সাধারণ গ্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক । সাধারণ গ্রবঞ্চনা 

দ্বার] গৃহস্থের। স্বাভাবিক মন নিয়ে সুস্থ অবস্থায় $ঠকে থাকে । দষ্রাস্ত স্বরূপ 

এইরূপ বল! যেতে পারে, ধরুন, আপনার গোয়াল এসে জানালে, সে 

আপনাকে খাটি গক্ুর ছুধ দেবে ; আপনি তাকে বিশ্বা ক'রে দুধও ক্রয় 

করলেন। মে আপনাকে “খাটি গরুর* ছুধ দিলেও গরুর “খাটি ছুধ” 

দিল না। এইখানে তার এ গরুট! খাটি হগেও এ গরুর ছুধ খাটি নয় ॥ 



১৬ প্রবঞ্চন-অপরাধ 

আসলে সে আপনাকে দিল জল মেশানো ছুধ। এই ছুধে 

জল মেশানো হয়েছে জানলে বা বুঝলে নিশ্চয়ই তা আপনি ক্রয় 

করতেন না। আপনি উহ! ক্রয় করলেও ওর দাম দিতেন আরও কম। 

এই ক্ষেত্রে ঘোষের-পে প্রবঞ্চন! দ্বারাই জল মিশানে! ছধকে খাটি ছৃধ 

বলে আপনাকে গছিয়ে দিয়েছে, তা না! হলে অত অধিক মূল্যে এ জপীয় 
ছুধ আপনি কখনও ক্রয় করতেন না। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে বল! হয় 

প্রবঞ্চনা 

[ যৌনজ ও 

ঠা ] 

ূ | 
অসাধারণ টিনা 

| | 
টি আত্মপ্র বণনা 

| ] 
একক প্রবঞ্চনা বাপক প্রবঞ্চনা 

“সাধারণ প্রবঞ্চনা”। মানুষ অন্ধ ভালবাসা বা ভক্তি ও ন্েহ ছারা অভিভূত 

হলে এই তত্ভি, ভালবাসা ব৷ মেহের পাত্রের1 তাকে আরও সহজে ঠকাতে 

পারে। এই ভক্তি, ভালবাসা ও মেহ, ক্রোধ ও লোভের ন্যায় মানুষের 

বিচার বুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে হান্তকর ভাবে বোকা করে তুলে। 
এইরূপ অবস্থায় তার] ছুর্ব তদের অত্যাধিকরূপে বিশ্বাম করে নিজেরাই 

নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে । মানুষ ঠকে তখনই যখন মে কাউকে 
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ভালবেসে ফেলে । এইরূপ অবস্থায় সে দেখেও দেখে না বা শুনেও শুনতে 

পায় না। 

“সাধারণ প্রবঞ্চনাগ্র কথা খলা হ'ল। এইবার “অসাধারণ 

প্রব্চণা'র কথা বলা যাক । অসাধারণ গ্রবঞ্চনার ছার! মান্ষেব মন 

অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অন্ুস্থ হয়ে উঠে ! লোভের কারণেই এইরূপ 

ঘটে থাকে | এই অবস্থায় ফরিয়াদী নিজেই কতকট1 অপরাধীর পর্যায়ে 

'এসে পডে। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। ধরুন, কোনও এক 

প্রৰঞ্চক আপনাকে এসে জানাল যে এক যায়গায় জলের দর্ধে সোন! 

বিক্রর ভচ্ছে। আপনি এও বুঝলেন ও জানলেন ষে, এ পহনাগুলি 

চোরাই গহনা । তা নাহলে এত সম্তায় সোনা! বিক্রয় হয় না। €থমে 

হয়ত শ্বাণনি চোগ্াই গহন] কিনতে বাপ্ি হলেন না। কিন্ত সেই 

বাক্তি নাণাভাবে আপনাকে প্রলুন্ধ করে গহনা কিনতে বাজি 

ববাল ; অর্থাৎ কি” বাক প্রয়োগ দ্বারা আপনাব অন্তনিছিত অপস্প্রভাকে 

লাগ্রত করে আপনাকে পে পোভী করে তুলশ । তার দ্বাণ। প্ররোচিত হয়ে 

আপনি গোপনে গহণাগুলি কিনলেন। আসলে কিন্তু আপনি কোনও 

সোনা কিনলেন না, আপনি সহত্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনলেন গিন্টি কণা 

কতকগুলি পিতল। এই ক্ষেত্রে আপনি অপরকে ঠকাতে গিয়ে কিংবা 

অপরের অপহ্থত দ্রব্য আত্মপাৎ করতে গিয়ে নিজের দ্রব্য ৰা অর্থহ 

আপনি হারিয়ে ফেলপেন। এই অসাধারণ প্রবঞ্চনা ছারা ঠগীরা গ্রবঞ্চিত 

ব্যক্তির অন্তনিহিত স্বাভাবিক [স্থগূ] অপস্পৃহা জাগ্রত করে তাকে লোভী 

করে তুলে । এই ভাবে প্রবঞ্চিত না হুলে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক 

'্মবস্থায় এইরূপ অপকর্ম সন্বদ্ধে হয়ত চিন্তা করত না; বরং এরূপ 

কার্ধকে সে অন্তরের সাথে ঘ্বণাই করত। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে 

আমর] 'অসাধারণ প্রবঞ্চনা” বলে থাকি । 



১৩ প্রবঞ্না-অপরাধ 

[ প্রৰঞ্ককগণ বন্ধুরূপেই নাগরিকদের অর্থাপহরণ করে। বস্ততঃ 

মানুষের ক্ষতি করা শত্রতা অপেক্ষা বন্ধুত্বের ছল্পবেশে আরও সহজে 

সম্ভন হয়। এই কারণে পণ্ডিতের] বলেন, “যদি কারও ক্ষাতি ₹এতে 

চাও ত প্রথমে তাব সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার হুর্বলতানমূত জেনে 

নাও” বিশেষ করে বিপক্ষ পক্ষ যদি সাবধানী, শ'ক্তমান ও দুর্দান্ত 

প্রকৃতি হয তা হলে এই পন্থাই প্রকৃষ্ট । ঠগীরা এই সত্যটি বিশেষ 

রূপে ঠেনে নিছ্েছে। ঠকামীর দ্বারা অর্থাপহরণ অপেক্ষাকৃত সহচ্ 

পন্থা । এই কারণে পৃথিবীতে ঠগীদের সংখ্যা অন্যান্ত অপরাধীদের 

তুলন*য় নেক বেশি । ঠগীর] সাধাবণতঃ দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির এব 

অত্যধক চতুর হয়ে থাকে । তারা সাধারণতঃ খুন-জখমেব ধার দিয়েও 

যাখনা। বরং তাদের একান্ত রূপে নিরীহ ও বিণয়ী মানুষের মত 

দেখা যায়। এ কথা স্বীকার্ধ যে চুরির ভুনা জোচ্চুরি কর? 

অনেক ণিরাপদ। এইবার আমি এই প্রবঞ্চক অপরাধীদের সন্বন্ষে 

বিশদৰপে আলোচন] করবো। ] 

এই অসাধারণ প্রবঞ্ধনার পুষ্টান্ত স্বরূপ 'ঠগী নওসেব।”, টপকা ঠগী” 

“পোট ডবলিও, প্রভৃতি অপপদ্ধতি সম্বদ্ধে বল! যেতে পারে। এগ্ুশি 
অযৌনজ অনাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত । অন্রর্ূপ ভাবে যৌনঃ 

অসাধারণ প্রবঞ্চনারও অপ্তিত্ব আছে। মানষ মাত্রের মধ্যেই যে 

যৌনজ ও অযৌনজ অপম্পৃহা সপ্ত অবস্থায় বর্তমান আছে এবং 
উহ্াদেরকে কৃত্রিম উপায়ে ষে বহির্গত করা যায় তাহা! এই সক্ণ 

অসাধারণ প্রবঞ্চনামমূহ প্রমাণিত করে। প্রথমে বিবিধ প্রকার 
অযৌনজ অনাধারণ প্রবঞ্চন] সম্বন্ধে আলোচনা! করব। 



ঠগী নওসেরা 

নওসের। পদ্ধতির অপর নাম বিড. গ্যান্থলিঙ, [8680 0%711176] । 

ইহা একপ্রকার অযৌনজ অসাধারণ প্রৰঞ্চনা। এই পদ্ধতিতে 

অপরাধীর 7688 বা খুঁটির সাহায্যে জুয়ার অভিনয় ক'রে 
লোক ঠকায়। অনেকে ঘু'টির বদলে তাস গ্রভৃতির দ্বারাও এই 

খেল! খেলে থাকে । আদলে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য একেবারে জুয়া 

নয়। নওষেপা দলে প্রায়ই বছ সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে । ইহাকে 

একটি বাস্তব অভিনয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। এক-এক জন ব্যক্তি 

এক-একটি অংশ আ্যা্ট বা প্লেকরেষায়। এদের মধ্যে কেহ সাজে 

শণী, কেহ সাজে রাজা, জমিদার বা বড বড় ব্যবসাদদার, কেহ ব1 

উহাদের ম্যানেজার সাঁজে। দারোয়ান, বেয়ারা, ঘাতক, খাতা্জি 

গ্রভৃতি সাজ্বারও লোকের অভাব হয় না। প্রথমে “নগসেরা” নামে 

পশ্চিষ্ অপবাধী দল দ্বারা [ মতান্তরে দিল্লীর এক শ্রেণীর মুসলমানদের 

দ্বারা ] এই অপরাধ প্রবতিত হয়। পরে বাংলাদেশের পতনোন্ুখ ধনী 

বংশের ছুলালর! অর্থের প্রয়োজনে এর উন্নতিসাধন করেন। * আজ 

এদের গতিবিধি পৃথিবীর সর্ত্রই। বড়বড় শহরে এরা আস্তান! 

গেড়ে লোক ঠকায়। ভারতে সর্ব প্রন্নেশের বাকিদের নিয়েই এদের 

দলগুলি গঠিত। এদের মোহিনী-শক্তি অরন কথায় বাক্ত করা ধায় 

* কেহ কেহ এও বলে থাকেনযে নযশ[৯**] উপায়ে ই! সমাধিত হুর বলে 

এ'কে নওসের। বল! হয়েছে । অবনত এ কথা ঠিক যে বাংল। দেশে এর প্রকৃত উন্নতি 

খ্বটে। এক্ষণে এই অপরাধ পৃথিবীর সকল দেশে প্রচলিত হয়েছে। 



৩৫ ঠগী নওসরা 

না। বাক-চাতুর্ষ, বচন-বিন্তাস এবং বিভিন্ন রূপ “মেক্-আগস্ই এদের 

প্রধান সহায় । 

নওসেরা! অপরাধীর] দল বেঁধে বড বড় শহুরে অপকর্ম করে থাকে । 

এদের আমর] উপরি উক্ত কারণে “অসাধারণ” প্রবঞ্চকদের পর্যায়ে ফেলে 

থাকি । শহরের বড় বড় পুরানো বনেদী বাটাগুলিতেই এর! অপকর্ণ 

করে থাকে। কলিকাতা, বোস্বাই প্রভৃতি শহরে এইরূপ বহু পুরাতন 

প্রাসাদ আছে। এই সকল বিরাট বিরাট প্রাসাদে উত্তরাধিকারী সুত্রে 

বাড়িব ম্বর্গগত ধনী মাপিকের বহু নিংস্ব বংশধর সপরিবারে ইহার 
বিভিন্ন অংশে বাস করেন। এই সকল বাটীতে পুরাতন আমলের 
বড বড় দালান বা “হুল” ঘর দেখা ষায়। পুরাতন আমলের আসবাৰে 

সজ্জিত হল ঘরটির উপর কিন্তু সকল বংশধরেরই সমান অধিকার 
থাকে । পৃথক পৃথক রূপে ৰসবাস করলেও প্রয়োজন মত সকলেই এই 

হল ঘরটি ব্যবহার করে থাকেন। এই সকল বংশধরদের কাহারও 

কাহারও অবস্থা উন্নত থাকলেও তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত বূপ 

শোচনীয় দেখা ষায়। নওসেরা দলের অপরাধীর! অনেক সময় এইরূপ 

এক বংশধরকে তাদের অংশীদার রূপে বেছে নিয়ে তাদের সহিত 

যোগসাজসে লোভী বণিক এবং অন্যান্ত লোকদের এই সকল হুল 

ঘরে * ভুলিয়ে এনে তাদের সবনাশ সাধন করে থাকে । এই কারণে 

অনতগুলি বংশধরদের মধ কোন ব্যক্তির সাহাযো যে এই অপরাধীর! 

হল ঘরটি বাবহাঁর করেছে তা! সঠিক ভাৰে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। 

শরণ সংশ্লিষ্ট বংশধরটি প্রায়ই ধরা-ছেণায়ার বাইরে থাকেন এবং 
১ পেগ এরর

 

+ কোনও ফোনও ক্ষেত্রে বড় বড় বাড়ি তাড়| করে উহ 'ভাড! কণে আনা দ্বামী 

আসবাবপত্র দ্বার! সাঁজিগ্ে ক্বাখাও হয়। বড় বড় হরে এরপবছ স্থায়ী আত্তানা 

এর। ভাড়া করে দিজেদের দখলে রাখে ও গ্রয়োজন মত যাবহার করে। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬ 

ফরিয়াদীর সামনে কখনও তিনি হাজিরও হন না। এ ছাড় বিষয়টি 
এমন ভাবে মাজানো হয় ঘাতে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা! এই দকল ঝুটা বাজা, 

জয্িদার বা বাবসাদারকেই বাঁভিব আসল মালিক বলে সহজেই ভূল 

কবে। দলের অধিকাংশ লোকই কিন্ত দালালের ভূমিকায় কাজ করে। 

এই সকল দালালের! শহর, শহরতলী এবং দুর গ্রাম জনপদগলি হঃতে 

নান? অছিলায় ছুর্বপচিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোকদের ভূলিষে এনে কাজ হাসিল 
কবে অপর আর এক বড শহবে কিছুদিনের মত সরে পড়ে। কিরূপ 

পদ্ধতিতে এই সকল অপকর্ম সংঘটিত হয় তা নিয়ের বিবৃতিটি পড়লেই 

বুঝা ষাবে। 

“মাস দেডেক পূর্বে এক চায়ের দৌকানে বন্ধু মজিতের সঙ্গে আমার 

গুথম পরিচয় । অঞ্জিতের আগ্রহাতিশয্যে আমাদের এই পরিচয় অচিবে 

বন্ধুতে পারিণত হয়। একটা বাবস ফাদবার খেয়াল সেই আমার মধো 

ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অজিত আমায় বুঝায়, দ্যাখ! ব্যবসা করতে গেলে ' 

তিনটি জিনিস চাই-__সময় চাই, স্ৃবিধে চাই, পয়সা চাই। তোর তো 

তিনটে জিনিসই আছে। এবার চল তোকে ভৈরব দাছুর কাছে নিয়ে 

চলি । অন্তবড় কারবারী পোক তিনি । তিনি ঠিক একট] মতলব নিশ্চয় 

বাতলে দেবেন।' এর পর অজিত আমাকে ভৈরববাবুর কাছে নিয়ে 
আসে। গ্রথমে তৈরব দা আমাকে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহুই দেন 

না। পদ্রশেষে অবশ্ত আমার এবং অজিতের সণির্বন্ধ অনুরোধে আমাকে 

সাহাধা করতে ভিনি বাজি হন। কিন্তু প্রথমেই বেশি টাকা খরচ করতে 

তিনি আমাকে মানা করে দেন। তিনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে 

বলেন-__-“কত টাকা নষ্ট করতে তুমি রাজি আছ? তোমার সম্বল ত মাত্র 

হাজার ত্রিশ টাকা । বাপ মরবার সঙ্গে সঙ্গেই লব উড়াতে চাও বুঝি! 

দেখ বাপু! তুমি অজিতের বন্থু। তাই তুমি আমার পৌত্র স্থানীয় 



১৭ ঠা নগ্ন 

ব্যবদ। হচ্ছে একটা জুয়া খেলা, হার-জিতের কোনও স্থিরতা নাই । ভবে 

একটা কাজ তুমি করতে পার। তুষি বরং কিছু জমি কিনে ফেল। 
হুম। বুঝলে? তাকি হে-_” 

ইতিমধ্যে সেখানে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী এসে হাজির হলেন। 

ভৈরববাবু বিরক্ত হয়ে তাকে শ্ুধালেন, “এখানে কি চাই ভে আবার 

তোমার ? আমি বলেছি তে! ও'সবে রাজি নই |, আমতা-আমতা কৰে 

ভদ্রলোক উত্তর করলেন, “দেখুন, বাদলপুরের মাতাল জমিদারটা কোল- 
কাতাম্ম এসেছে । অনবরত হুপ্ডি কেটে জলের দরে বিষয় বিক্রয় করছে।” 

তাব এট কথাতে চশমাট! কপালে উঠিয়ে ভৈরব দাছু বললেন, "আরে ! 

তাই নাকি? আমি খুব চিনি ওদের । ওদের ম্যানেজার আমার বালাবন্ধ । 

কোন কোন সম্পত্তি ওদের বিক্রি ভবে? উৎফুল্ল হয়ে দালাল ভদ্রলোক 

উত্তর কধলেন,আজ্ঞে। বীরভূম জেলার দ্ুটে! শাল বন । আসল দাম ওর 

চল্লিশ হাজার হলেও মাত্র সাত হাজার টাকায় বিক্রয় করবেন ।” “এ! 
এ তৃষ্ি বল কি? আমি যে একবার নিজে গিছলাম সেখানে। কিন্তু চল্লিশ 
হাজার তৃমি কিবল্ছ? ওর আসল দাম হবে অন্ততঃ সত্তর হাজাব।” 

প্রতাত্বরে ভার প্রতি এইরূপ এক উক্তি করে এরপর 

তৈরৰ ছা আমার দিকে ফিরে বললেন, “তোমার দাদ একখান 
কপান বটে । একেবারে, মেঘ না! চাইতেই জল ; কিন্ধ সবটা তোমায় 

দিচ্ছি না তাই । অর্ধেকটা আমি নিজেই রাখব। মাস ছুট ধরে রেখে 

ষাট হাজারে ত বিক্রি করবই। ল্যাণ্ড ম্পেকুলেশনই ফেখছি বেস্ট বিজনেস্। 

“আমার প্রায় নয় লক্ষ টাকা ভুটমিলে আটকে গেল। নইলে কি জার 
আমি বলে থাকি! যাক, দাছ! তাহলে তৃষি কাল সাতটায় এন। 

যদি কিছু হয় ভ তোমার কপালে হুবে। হাজার আহষ্টক টাক] তৃষি 

সঙ্ষে এনে।। এর বেশি বোধ করি দরকার হবে ন।। 

অ ২-_-২ 



“বলা বানা ১৮ 

এন্দিকে হঠাৎ টেলিফোনট] বেজে উঠল-_ক্রীন্ড ক্রীউ। রিপিভারটা 
উঠিয়ে নিয়ে ভৈরবন্ধাহ কথ! কইলেন, “কোউন্1 পরিমলবাবৃ ! হা, হা, 
ও তহবেই! কেয়া? বাহান্ন হাজার ওতনা! তো! আভ গদছিষে 

মজুত নেহি । নেহি নেহি নেহি, কেইসেন হো! শেক্তা | ব্যাঙ্ক-উত্ক তে! 
আভি বন্দ ছো৷ গিয়া । আভি ত্রিশ হাজার হাম্ দেনে শেক্তা। আচ্ছা! 
আপ আদমি ভেজিয়ে। শুনিয়ে ! মূলুক-টাদকে। ভেজ দিয়ে । এর পর 

ভৈরবদাদুর কারবারী অভিজ্ঞতা সম্বদ্ধে আলোচনা করতে করতে আমি 

এবং বন্ধুবর অজিত নিনেমা দেখে বাডি ফিরি । পরদিন সকাল সাতটান়্ 
অজিত আমাকে ভৈরবদাতুর বাডি আনে । ভৈরববাবু একটু কিস্ত-কিস্ত 

কবে আমাকে বললেন, 'ডাইভারট1 তো এখনও এল ন1। যাক! তাহলে 

ট্যাক্সি করেই চলো ।” অজিত ও আমাকে নিষে ট্যাক্সিতে টঠে তৈরববাবু 

হুকুম দিলেন, “এই চালাও শোভাবাজাব।” কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি 

ভেবে তিনি অজিতকে বললেন, “আচ্ছা ৷ অজিত, তুখি আমার অফিসে 

একটু বদ। নিকিমের একজন ব্যবসায়ী আসবেন। তাকে বসতে 

বলবে। এরপর অর্জিতকে নামিয়ে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি ড্রাহভারকে স্টার্ট 

দিতে বললেন । উদ্দাম গতিতে তখন ট্যাক্সি ছুটে চলপ । শোভাবাজারে 

এসে ভৈরববাবুর নির্দেশমত একটা মোটা মোটা থাম" পা পুরান বড 
বাডির সামনে ট্যাক্সিখানা রুখে দিষে ট্াক্সিচালক আমাকে বললো, 

'ই তো! হামরা মুন্ুকক! জমিনদার । আরে এ তো বাদপ্পুএকো রাজাবাবু 

আছে।' তার এই দ্বগতোক্তির উত্তরে তৈরববাবু ট্যা'্স ড্রাইভারকে 

বললেন, “কা? তুম চিনতা ইসকে1?” ড্রাইভার উত্তখে খশি মনে তাকে 

ৰললে, আপ কেয়া! বলে? বেলিয়ামে তো! ইনকে। ভাব। জমিনদারী 

হ্যায় শুনা স্থাক় বাগুলামেভি ইন্্কে। জমিনদারী আছে মাউর বড়ি বড়ি 

বহুত জঙ্গলতী আছে ।” 'ছম্! ঠিক হ্যায়,-_এই বলে ভেএববাবু ট্যাক্মির 
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ভাড়া চুকিয়ে আমাকে নিয়ে নামলেন। কিন্তু সেখানে বাদ সাধল 
গেটের তকমা-আট] শান্্ীমশাই। পথ আগলে দরোয়ানজী খি'চিয়ে 

উঠে বললেন, “পয়লা! এন্তাল। দিইয়ে তো ?' ছুট টাকা দরোয়ানের হাতে 

গুজে দিয়ে ভৈরবদাছু হুকুম করলেন,_“তুম্ যাও আভি। মহারাজাকো 

দ্নেওয়ানজীকে খবর ভেজো-ও-ও |” আমাদের সেলাম জানিয়ে দরোয়ানজী 

এইবার আমাদেরকে একটা হলঘরে এনে সেখানে আমাদের বসতে বলে 

দেওয়াণজীকে এত্তালা! জানাতে গেল। আমি অবাক হয়ে এই বনেদী 

বাড়ির আদব-কায়দ। পরিলক্ষ্য করছিলাম। আমাকে এধার-ওধার 

তাকাতে দেখে ভৈরবদাছু একটু হাসলেন ও বললেন,ণকি আর এখন দেখছ 

দা । সবই এদের মদে আর জুয়ায় গেছে। রাজার চেহারা দেখলে 

আরও অবাক হবে। লোকটা ঠিক একট] নিরেট বোকা নর-রাক্ষস।, 

হঠাৎ গপ, গপ. আওয়াজ করে একটা ঘোড়ার গাড়ি গাডিবারাগ্ডার 

নীচে এসে দাডাল । সেখানে একজন তকমা-আট] লোক। বোধহয় ওদের 

সহিসই হবে । সে চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছিল,_-*ছ'শিয়ার ! 

তফাৎ বাও। বাণীমা। আতি।” দূর হতে আমি লক্ষ্য করি যে একজন 

শ্ামাঙ্গী প্ৌচা মছিল! গরদের কাপড় পরে বাড়ি ঢুকছেন। তার পিছনে 
পিছনে ভিজা কাপড়ের পুঁটলি হাতে আসছে ঝি এবং তার পিছনে 

পিছনে আমছে এক অপূর্বননন্দর্ী সপ্ণাশী বালিকা । হঠাৎ একজন 
বেয়ারা এসে দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাওয়ায় এদের আব আমি 

দেখতে পাই না। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই দোতালার ঘর থেকে 

অরগ্যানের বঝঙ্কার বেজে উঠে। আমি শুনতে পাই জমির্দার-কন্তার 
অপূর্ব কঠসঙ্গীত, 'তুমি যে আসিবে তা আমি জানি গে! জানি।” 

আমি মুগ্ধ হয়ে এ গীত শুনছিলাম। হঠাৎ দেওয়ানজী চণ্তীবাবু ঘরে ঢুকে 
বলে উঠলেন, “আরে তৈরব যে, তুমি এতদিন পরে? ও-ও-_সেই 
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জঙ্গলটার জন্যে বুঝি ! কিন্তু ভায়। সাত হাজারে হবে না। ওর জন্বে 
দেক্চ হাজার আরও চাই । তা ছাড়া আমাকে ভাল কমিশন ন! দ্দিলে সব 

তেন্তে দেব। উত্তরে ভৈরব্দাছু মুদু হেসে তাকে জানালেন, “ট] ন] 

বললেও হত। ও আমি তোমাকে দিতাম। এর পর ছুই বাল্যবদ্ধুর 

মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ব আলাপ জমে উঠপ। সংলাপের মধ্যে দেওয়ানজী 

জানিয়ে দ্রিলেন, জমিদার নাকি রোজ জুয়া খেলছেন, আব হাজার বিশ 

করে তিনি প্রতিবার হারছেন। এর মধ্যে নাকি দেওয়ানজীরও 

কারসাজি আছে । তার নির্দেশমত খেললে রাজাকে হারতেই হবে। যে 

খেলতে আসে সে দেওয়ানজীর শিক্ষামত খেল। জিতে ঘরে ফিরে । দেঁও- 

পানজীও এদের কাছ থেকে বেশ কিছু কমিশন পেয়ে থাকেন ইত্যাদি । 

উৎ্স্থক হয়ে ভৈরবদ্ধা দেওয়ানজীকে জিজ্ঞেস করলেন, “কিন্ত 

কারসাজিট| কি? শিখিয়ে ধাও না আমাকে । এক হাত নয় আমিও 

দেখি। কিছু টাকা যদি মুফৎ এপে যায়। তাতে মন্দ কি আর 

হবে? “-ও কিছু না, খুব মোজা জিনিস। এই দু হাত গঙ্গা আর 

দুহাত কালী”__এই বলে দেওয়ানজী ভৈরবদ্ধাহুকে তাসের কসরৎ 

দেখাতে লাগলেন। বোঝা! গেল ব্যাপারট। খুবই সহজ । শুধু হাতসাফাই- 
এর কার্ধ মাত্র । কতকট। তাস সাঁজাবার কায়দাও বটে ! কিন্তু ভৈরব- 

বাবুর মাথায় বিষয়ট] কিছুতেই আর ঢুকে না। অনেক কষ্টে কায়দা- 

গুলো বোধগম্য করে ভৈরবদাছু দেওয়ানজীকে বললেন, “ও সব এখন 

থাক ভাই। এয়েছি ব্যবস! সংক্রান্ত ব্যাপারে । ব্যবসায়ে আর সব চলে, 

কিন্ত জুয়াচুরী চলে না। উত্তরে দেওয়ানজী কি একটা বলতে 
যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর তার তখন বলা হল না। 

“কাকাবাবু! বলে জমিদার-কন্তা এ হলঘবে ঢুকলেন। হঠাৎ আমা- 
দের যেখানে দ্বেখে তার আর বাক্াস্ফষুরণ হয় না! মাথা নীচু করে দাড়িয়ে 
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তিনি আচলের একটা খু'ট আঙুলে জভাতে লাগলেন। “আরে সতী হ।! 
আয় আয়। একে প্রণাম কর। ইনিও তোর একজন কাঁকা। 

সতীরাদী আমার গ| ঘেসে দাড়িয়ে ভৈরববাবৃকে প্রণাম জানাল। সেই 

সাথে মে দেওয়ানজীকে ও প্রণাম জানাতে সুললো না। আশীর্বাদ করে 

দেওয়ানজী তাকে বললেন, “ষ। তো মা, এদের জন্তে চা-টা-_ সভীরাণী 

চলে গেলে দেওয়ানজী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরব্দাছুর কানে কানে 

বললেন_-“ওহে ! চেষ্টা করে একটু দেখো না। তোমার নাতিটি তো 
পাত্র ছিমেবে ভালই । মরা হাতির দাম এখনও লাখ টাক । ভা ছাড়া 

ওই ত একটা মাত্র সম্তান। যা অবশিই আছে তা সবই তো ওর, 

“তা কথাটা তৃমি মন্দ বল নি। চল, তাহলে পাশের ঘরে চলো । এ বিষয়ে 

একটু আলোচন। করা যাক । এসব আর ছেলে-ছোকরাদের কাছে নয় ।” 

ইশারায় আরও কিছু বলে বন্ধুদ্ধয় আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে 

পরামর্শের জন্ত অন্ত ঘরে গেলেন। বন্ধু অদৃণ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই 
সেখানে চা নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং জমিদ্ার-কন্তা। দেওয়ানজীদের 

সেখানে না দেখে ভীতিপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,__“আচ্ছা ! 

কাকাবাবু কোথায়? তিনি আমার গা' ঘেসে দাড়িয়ে 
ঞিজ্ঞেন করলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন? উত্তরে আমি ভাঁকে 

বললাম, “বালীগঞ্জ। সতীরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি জাত? 

উত্তরে আহি জানালাম, “কায়স্থ।* সতীরাণী উত্তর দিলেন, 'আমরাও 

কায়স্থ।' সতীরাণী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, “আপনার পদবী কি-ই।” তখন 
উত্তরে আমি বললাম, 'মিত্তির'। উত্তরে সতীরাণী জানালেন, 'আমবা 
হচ্ছি বোস।' এই ভাবে আমাদের আলাপ ভালে। করে জমে উঠেছে। 
এমন সময় দেওয়ানজী৷ ঘরে ঢুকলেন, দেওয়ানজীদের দেখে সভীরাপীও 
দ্বরিত গতিতে সরে পড়গ। ইতিমধো বেয়ারা এসে জানাল ঘে, রাজ 
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সাহেব সেলাম দিয়েছেন। আমরাও কালবিলম্ঘ না করে 

দেওয়ানজীর নির্দেশ মত রাজ সাহেবের খাশ কামরায় এলাম । প্রকাণ্ড 

একটা ঘর । দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলান কাচের সেকেলে ঝাড়-লঠন। বড় 

বড় আরশি ও ছবি দিয়ে ঘরখানি সাজান । একটা বড ফরাসের 

উপর বসে গডগড়! টানতে টান্তে রাজ] সাহেব ছু" জন মাভোয়াপীর 

সঙ্গে জুয়া খেনছিলেন। তার পাশে রাখা টিপয়ের উপর একটা রেকাবে 
সাজান মদদেএ গেলাস। আমাদের সেথানে বসতে অনুরোধ করে তিনি 

আবার জুয়ায় মনোনিবেশ করলেন । দেখতে দেখতে আমাদেগ গাজা 

সাহেব ত্রিশ হাজার টাকা হারাণেন। শেষ দানের প4 ক্ষেপে উঠে 

রাজ! সাহেব ক্ুদ্ধ ভাবে চেঁচিয়ে উঠপেণ, ই লোক যাদু জানতা। এ 

দারোয়ান! নিকাল দেও ই লৌককেো 1? বেগতিক দেখে দবোয়ান 

আসবার আগেই মাডোয়ারীদ্বয় কেটে পডল। আএ এক গেলাস মদ 

নিঃশেষ করে রাজা সাহেব ভাকলেন, “দেওয়ানজী '* তার ডাকে ৭ উত্তবে 

দেওয়াণজী বপলেন, হুজুর?” তখন রাজা নাহেব তাকে বলপেন, “আর 

কেউ খেলবে 1? ভৈরবদাছ এই সমন বাধ] দিয়ে তাকে জানাপেন, “আজ্ে 

আমর] এসেছিলাম শাল বন সংক্রান্ত একট কথাবার্তার জন্যে । এবার 

উত্তরে রাজ! সাহেব জ্ কুচকে তাকে বললেন, হা! হা। মে ত আপনারই 

হবে। কিস্আপনার সঙ্গে আমি খেলবো না। আমি কিন্ত খেলবো 

এখন এর সঙ্গে |” ম্বগত শ্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরব্দাধ বলে 

উঠলেন, “এই খেয়েছে রে! মাতালের কাণ্ড দেখ। শেষ বরাবর 

দাতুভায়ের উপরই ঝোঁক পড়ল। বেচার। ছেলেমানুষ ! মৃছুত্বরে 

দেওয়ানজী বলে উঠলেন, “তা আর কি হবে, খেলুক না। কায়দাট। 

তে] শিখে নিয়েছে । বোকাট। হারুক না। আরও কিছু না হয় যাবে!” 

ভৈরবদাছু ভৎ্দনার ্বরে উত্তর দিলেন, “তুমি কি-ই বল ত1? এদিকে 
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জামাই করতে চাচ্ছ, অথচ-_” ভরসা দিয়ে দেওয়ানজী তাকে বললেন, 
'সৰই তখন তো ওরই হবে। না হয় আগে থেকেই হাজার ত্রিশ নিল 

এখন থেকে একে তো! ওকেই সামলাতে হবে! ভগবানের ইচ্ছেয় যদি 

দু'হাত এক হয়-_1 এদ্দিকে রাজা সাহেব তে। সেখানে মদ খেয়েই 

চলেছেন। এদের কথোপকথন তার কানেই যাচ্ছিল না। হঠাৎ মদের 

গেলাস নামিয়ে রেখে রাজা সাছেব বললেন, “এই খোকাবাবু , এনে! ! 

তাহলে বসে যাও আসনে । আমি এ প্রস্তাবে প্রথমটায় বাজি হই নি। 

কিন্ত দেওয়ানজী ও ভৈরব্দাছু ভরস] দেওয়ায় রাজি হই। এতে রাজি 

হই কতকট1] লোভে পড়েও বটে। কিন্তু মাত্র ছু'বার জেতার পরই 

আমি হারতে আরম্ভ কি । শেষে আমার সঙ্গে করে আন দশ হাজার 

টাকাও হেরে যাই । বেশ বুঝতে পারি যে হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে 

রাজা সাহেব একজন ধুরদ্ধব ব্যক্তি এবং এও বুঝতে পা ষে আমি 

একটা দন্থাদপের কবলে এসে পডেছি। ভয়ে ও ভাবনাম্ম এবং 

অন্থুশোচনায় আমি চেচিয়ে, উঠি। আমাকে টেচাতে শুনে রাজা সাহেব 

ক্রুদ্ধ হয়ে হেকে উঠলেন,“বটে । জুয়ায় হেরে আবার চেঁচাচ্ছ মানে? এই। 

এই দ্ারোয়ান।' দেওয়ানজী এইবার আমাকে সরিয়ে এনে বললেন, 

“এখানে ছেলেমান্তধী করো না খোকা! জুয়া খেলা সকলের পক্ষেই 

অপরাধ। টেঁচালে পুলিশ এসে সকলকেই পাকড়াও করবে।” এব পর 
ফিরে দেখি ভৈরব্দাদু অন্তধান হয়েছেন। আমি সেখানে ফাকা ঘরে 

ভখন একা আছি। এবপর আমি পারক্রাহিভাবে চেঁচিক়্ে উঠলাম,পুলিশ! 

পুলিশ! আমি ষেেঁচিয়ে পাড়া মাত করব তা বোধ হয় এদের 

পরিকল্পনার বাইরে ছিল। বেগতিক বুঝে সেখানে হাজির হলেন 
ত্বয়ং রাজকুমারী সতীরাণী। তিনি ঝড়ের মত ছুটে এসে চেঁচিয়ে 
বললেন, ' বাবা! ফের তুমি এইভাবে লোক ঠকাচ্ছ! দাড়া! ম! 
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আসছেন।, ওদিকে দরজার ওপারে চুড়ির ঠুন্ ঠুন আওয়াজ শোনা 
গেল। বেগতিক দেখে রাজা সাহেব, দেওয়ানজী ও দরোয়ানর ঘর 

ছেড়ে পালিয়ে গেল। এর পর সতীরাণী আমার গ! থেসে দীড়িয়ে 

আমার কাধের উপর হাত রেখে অন্থযোগের স্বরে বলল, “দেখুন! কিছু 
মনে করবেন না আপনি। বাবা লোক খারাপ নন। সম্প্রতি ওর মাথাটা 

একটু খারাপ হয়েছে । দেওয়ানজীই মদ খাইয়ে খাইয়ে গুর সর্বনাশ 

করেছেন। কালও ওঁরা একটা লোককে এইভাবে বত্রিশ হাজার 

টাক] ঠকিয়েছিলেন। মা জানতে পেরে সব টাকা তেনাকে ফিরিয়ে 

দিয়েছেন । মা বললেন যে, কাল আপনাকে একবার আসতে । আপনি 

রাত্রে এখানে খাবেন, টাকাগুলোও নিয়ে যাবেন আমি তখনও 

হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে রইলাম! আমার মুখে কোনও উত্তরই ফোগায় 

না। সতীরাণী এইবার তার হীর! ও মুক্ত বসান হার ও বলম্ম ছুট! 

খুলে ফেলে সেগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বগে উঠল, “আমাকে 

বিশ্বাস হচ্ছে নাবুবি! আচ্ছা এইগুলো! তাহলে রেখে দিন। এই- 

গুলোর দাম অন্ততঃ চল্লিশ হাজার ।” আমি এবার অপ্রস্তত হয়ে উত্তর 

করলাম, 'ন1 না, আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার মাকে বলবেন যে, 

কাল আমি নিশ্চয় আসব।” অস্তবাল থেকে মায়ের গল। শুনতে পেলাম, 

“আহা! আহা । নাবা আমার! আমার সতীর কি এমন কপাল হবে! 

এমন ছেলে কি আমর! পাবো? এদের দুহাত কি এক হবে?” "আসব 

আসব,নিশ্চয়ই আসবো--” এইবলে আমি সেদিন বাড়িফিরলাম। আমার 

বায়ে ও মনে অনেক আশা । আমার হারানে! অর্থের বিষয়ে তখন 

আমি নিশ্চিম্তও হয়েছি । পরদিন সন্ধ্যায় দাড়ি কামিয়ে সিক্ষের পাঞ্জাবি 

পরে সতীদের বাড়ি গিয়ে দেখি ষে সব ভো-ভ1। সেখানে জনমানবের 

সাড়া-শষও নেই। দরজার কাছে দেখি একজন সাহেব ও জন দুই-তিন 
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বাঙ্গালী দাড়িয়ে । সকলেই রাজ! সাহেবকে খুঁজতে এসেছেন । সাহেবের 
কাছে শুনশ্বাম তিনি রাজা সাহেবের কাছ থেকে নেপালের তারাই-এর 

ছয় হাজার একর জঙ্গি কিনবেন । বাঙ্গাপী ভদ্রপোকেরা বেহারের একটা 
অভ্রের খনির খবরে দেখানে এসেছেন, ইত্যাদি । সকলে গিলে হুলবেঁধে 

থানাক্ক এসে শুনলাষ যে, আমর] একট! দুর্দান্ত নওসের। গ্যাঙ্গের খগরে 

পড়েছি। তদন্ধে প্রকাশ পেল যে আমার বন্ধুমন্ত-- এ অঙজজিত, 

ভৈরব্দাদু, বাঙ্জা, রানী, দেওয়ান, দরোয়ান, মায় ট্যাক্সি স্কাইভার 

পর্যস্ত এক দলেরই দলী। রাজ সাহেব এবং ভৈরবদাদুর বাড়ি ছুটি 
ভাড়া করা এবং বাড়ির ষাবতীয় আসবাব-পত্তর দোকান থেকে ভাড়ায় 

আনা হয়েছে। দলট| নাকি ততক্ষণে বোম্বে, দিলী বা অন্ত কোনও 

দূর দেশে পিষ্টান দিয়েছে । বড় বড় শহরে এসে এই দল একাধিক বাটী 
সাময়িক ভাবে ভাড়া করে আড্ডা গাড়ে এবং চারি দ্বিকে তাদের 

এজেণ্ট পাঠায় । এই এজেন্টরা আমার মত বোকা! দেখে ছেলে-বুড়োকে 

যোগাড় করে আড্ডায় এনে এইভাবে লোক ঠকায়। ছেলে- 

ছোকবাঁদের মধ্যে শিকার পেলে সতীরাণীর আবভাৰ হয়। তা 

ন1! হলে সতী ও তার মার সাহাষ্য ব্যতিরেকেই সেখানে কার্য 

সমাধিত হয় ।” 

মানুষের অস্তনিছিত দুর্বলতাকে সাধারণ ভাবে ছুই ভাগে বিভক্ত 

করা যায়, থা-যৌনজ এবং অযৌনজ। অর্থাৎ কাহারও ঝৌক 
ধাকে নারীর উপর, কাহারও ঝেক থাকে অর্থের উপর। কাহারও 

কাহারও আবার নারী এবং অর্থ [সম্পত্তি ] এই উভয়েরই উপর ঝেক 

দেখা যার়। প্রয়োজন মত অপরাধীর! ইহার একটি বা অপরটি কিংবা 

একত্রে দুইটির দ্বারাই ছুর্বপচিত্ত মানুষকে প্রলুন্ধ করে থাকে । উপরি- 

সন্ত কাহিনীটিতে নওসেরা অপরাধীরা কিরূপ পদ্ধতিতে মাহ্ষেন 
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অস্তনিছিত এই যৌনজ এবং অযৌনজ স্পৃহাদ্বয় জাগ্রত ক'রে তাদের 
ঠকিয়ে থাকে তা বলা হয়েছে। এইবার ঠগী হলের আত্যন্তবিক 

সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নওসের! দলের কার্কলাপ এবং 

ংগঠনের মধ্যে আমরা অত্যন্তরূপ মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই । এই 

সম্বন্ধে নওসের! দলের একজন অপরাধীর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম। এই চমকপ্রদ বিবুতিটি প্রণিধানযোগ্য ৷ বিবৃতিটি হতে বক্তব্য 

বিষয়টি বুঝা যাবে । 
“আমাদের দলের লোকেদের মধো কতকগুলি সাহ্ছেতিক শব্ধ 

প্রচলিত আছে। এই সকল পাঙ্ছেতিক শব আমরা কেবলমাত্র নিজেদের 

মধ্যে ব্যবহার করি । আমাদের মধ্যে যে বাক্তি গাজা, জমিদার বা বড 

বাবসাদার সাঁজে, তাকে আমরা বণপি “বঠো”। আমাদের দলের মধ্যে 

ষে ব্যক্তি ম্যানেজাণ বা দেওয়ানজীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তাকে আমরা 
বলি “মোক্তাব' | নওসেংা দলে ষে ব্যক্তি গ্রথম জুযা খেলার স্চন] 

করে তাকে আমরা খলি ট্রাইম্যান'। আমাদের যে ব্যক্তি দ্বালালের 

ভূমিকায় অভিনয় করে তাকে আমর! 'দালাল'ই বলি। 
এই সকপ দালাল নানা স্থান হতে নান! শ্রেণীর লোকদের নান 

অছিলায় ভূপিয়ে এনে আড্ডাস্থলে হাজির বরে। প্রতারণার অভিপ্রায় 

আড্ডাম্থলে নীত বাক্তিদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কৰি এবং 
তদন্ুষায়ী আম] তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা! অবলম্বন করে থাকি । এই তিন 

শ্রেণীর ব্যক্তিদের আমর! বথাক্রমে (১) কোর, (২) সোনামূডা এবং 

(৩) ফুটা বলে থাকি । এমন ৰহু ব্যক্তি আছে ষারা পূর্বে এইক্প 

খেল। খেলে ঠকেছে। এই সকল ব্যক্তিদের আমাদের পরিভাবষাতে 

আমরা বলি “ফুটা ।” এদের মধ্যে বারা এইক্প খেলা কখনও 

খেলে নি, কিন্ত নওলের! প্রতারণার পদ্ধতি সম্বন্ধে গল্প ভনেছে, সেই 
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সকল বাক্তিদের আমরা বলি 'সোনামুড়া' । এদের মধ্যে এমন লোক 

থাকে যার! এইরূপ খেলা পূর্বে কখনও খেলে নি, কিংবা তারা এইরূপ 
গ্রতারণার সম্বন্ধে কখনও কোন গল্পও শুনে নি। এই সকল ব্যক্তিকে 

আমরা বলি “কার” । এই “কোর মানুষেরই বেছে নিয়ে আমর] 

ঠকিয়ে থাকি । মাধারণতঃ আমরা ঘু'ঁটির ছারাই এই খেল খেলি। 

কখনও কখনও আমর] তাসও ব্যাবহার করি। এই তাসগুলি কায়দা 

মাফিক সাজানো হয়। প্রত্যেক বিবি বা গোলাম পিছু আমর! টাকা। 

ফেলি । তাসগুলি একটা বিশেষ কায়দাতে সাজান হয়। এতে কবে 

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দানে কাহারও ভাগে কোনও ছবি পড়ে না। 

অর্থাৎ, তাতে কেউ জেতেও ন1, তাতে কেউ হারেও না। তান সাজাবার 

কায়দার গুণে চতুর্থ, পঞ্চম এবং যষ্ঠ দানে প্রবঞ্চিত বাকিই [ ৮1০৮0 ] 

জিততে থাকে । ছুই হাজার টাক ক'রে তিন দানে ছয় হাজার টাক! 

জেতার পর [আনন্দের আতিশয্যে] প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অত্যন্তরূপ উত্তেজিত 

হয়ে উঠে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাকে আমরা বলি 

গরম" । পর পর তিন তিনবার জেতার পর গ্রবঞ্চিত ব্যক্তির উত্তেজন! 

শেষ সীমায় আসে । এই সময় তার প্রতি ধমনীতে রক্ত অতি দ্রুত 

প্রবাহিত হতে থাকে । এই সময় তার জিহব! ও তালু শুকিয়ে যায়। 

তখন তার বাক্যক্ফুরণ পর্যস্ত হয় না। এই সময় তার মুখ রক্তিমাত ধারণ 

করে। অর্থাৎ তার মাথ! হতে রক্ত নীচে নামে । ফলে মস্তিফ তার অসাড় 

হয়ে আসে। তার বক্ষ ছুরছুর করে এবং হস্তদ্বয় কাপতে থাকে । এই 

অবস্থায় জুয়ায় জেতা মুদ্র কয়টিও সে পূর্বের ন্যায় নিজের কোলের দিকে 
টেনে আনতে পারে না। যে দালালটি গ্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে অকুস্থলে 

সূুলিয়ে এনেছিল, সেই দ্বালালই তখন প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কোলের দ্বিকে 
টাকাগুলে। টেনে আনে । তখন তার। এমন ভাৰ দেখায়, যেন সেও তার 
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মত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রবধ্িত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ 

অবস্থাটিকে আমরা বলি 'ধৃর+। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির এই 'বুর অবস্থার" 
সময়েই আমাদের দলের একজন খেলার খুঁটি পা্টিয়ে বা খেলান তাস 
উল্টিয়ে বা তা সরিয়ে দিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণত: 

হাত সাফাইয়ের সাহায্যেই আমর! এই কাজ কবে থাকি । 'ধুর' অবস্থায় 

প্রবঞ্চিত ব্যক্তির বুদ্ধিত্রংশ ঘটে এবং এর ফলে মে আমাদের কোনরূপ 
চালাকিই ধরতেপারে না । এইবূপ হাত সাফাই-এর সাহায্যে ঘটি উল্টান 
বা! তাস পাণ্টানকে আমর] বলি, “তোড়”। এই 'তোড়ে'র কার্ধ নিবিষ্গে 

সমাধিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে যে বৈঠোর ভূমিকায় [ রাজা, 

জমিদার বা ব্যবসাদার ] অভিনয় করছে, সেই ব্যক্তি হঠাৎ এক সঙ্গে 

একেবারে বারো হাজার টাকা, অথাৎ প্রবঞ্চিত বাক্তি ষত টাকা 

জিতেছে তার ছু'গরণ টাকা বাজি ধরে বসে, অকুস্থলে উপস্থিত কোনও 

এক শুভাকাজ্কীর বার বারনিষেধ সত্বেও। এই সময়ে আমরাও নিষ্ স্বরে 

প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে “বৈঠো"র এই শেষ প্রস্তাবে রাজি হতে বলি। 

আমাদের উপদেশে এবং উৎসাহে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি 'বৈঠো”র এই প্রস্তাবে 

রাজি হম । কিন্তু এই শেষ খেলার পর সে দেখে যে, তার প্রথম 

কয়দানে জেতা ছয় হাজার টাক তো সে হাখিয়েছেই, তছুপরি সঙ্গে 

করে আনা তার নিজের ছয় হাজার টাকাও তাকে বার করে দিতে 

হচ্ছে। আমানের মধো যে দালাল সেজেছে, সে তখন প্রধান ভূমিক। 

গ্রহণ করে। এ সময় সে তাড়াতাডি প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কানের কাছে মুখ 

নিয়ে এসে বলে উঠে, মশাই । ও-_-ওট] কিছু নয় । এই হারট। দৈবক্রমে 

হয়ে গেছে । এর পরের দানে সবটাই উশুল হয়ে যাবে । আপনি দিয়ে 

দিন দানের টাকা কটা। এই উপদেশ মেনে নিয়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি 

পকেটের টাক। কন্সটা তাদের দিয়ে পরের দানের জন্য প্রস্তত হয়। 
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কিন্ত তান সাজাবার গুণে সে আর একটি বারও জিভতে পাবে না। এই 

বাজিমাৎ করার নাম দিয়েছি আমরা “চোট” । এই খেলাতে দশ টাকাকে 

আমর] বলি 'গজ', এবং একশ টাকাকে আমর! বলি “গিরাই”। এইভাবে 

টাকার সংখ্যান্ষায়ী আমর] গজ, গিরাই,পড়ি, বারি ও বাট। বলে খাকি। 

অনেক লময় এই প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদেরও আমর ধলে ভতি করে নিই । কি 

করে ত বলছি শুনুন, এই ধবনেখ শিকাররা [ ₹101100 ] প্রায়ত 

লোভী, অভাবী ব1 ছুর্বণচিত্তের হয়ে থাকে । কাহারে কাহারো মধ্যে 

'অপবাধ-প্রবণতাও দেখা যায় । এইবূপ প্রকৃতির মানুষ না হ'লে অপরকে 

১কিয়ে অর্থ উপায়ের বাসন। তাদের মধ্যে আসতো না । এইকবপ প্রকৃতির 

মানুষের? বোক1 জমিদ্ধারকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই ঠকে | এই অবস্থাতে 

তার! আমাদের কাছেই এমে ধরে কেদে পড়ে। নিজেরাই জুয়া 

খেলেছে-_-এই ভয় ও লজ্জায় তারা এ কথা কাউকে বলে না। এই 

সুঘোগ্ে আমাদের এই অভিনয় চাতুর্ষ সম্বন্ধে আমর] তাদের ওয়াকিবহাল 

করে দিই এবং তার্দের আমরা জানাই ষে তারা অনুরূপ ভাবে 

আড্ডাখানায় লোক সংগ্রহ করে আনতে পারলে তাষধেরকে ঠকিয়ে আমর! 

যা অর্থ পাবো তা থেকে ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ তার ভ্বত অর্থ তো! তাকে 

ফিরিয়ে দ্বেবোই, তা ছাড়া এ খেল। বাধ আরও কিছু টাক। তাকে তার 

হস্ত স্বকপ ঘেওয়] হবে। অনেক সময় প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা স্ত্রীর বা কোনও 

আত্মীয়ের গহনা বন্ধক রেখে কিংবা পৈতৃক জমি বিক্রিকরে বা বন্ধক 

দিয়ে বা টাকা কজরণ করে লোভে পড়ে এই প্রতারণা-জুয়। খেলতে 

আলে। এই স্বত অর্থ পুনরুদ্ধার করে যথাসময়ে উহা! যথাস্থানে ফিরিয়ে 

দিতে ন! পারলে তাদের লাঞ্ছনার সীম] থাকবে না। এই কারণে বাধ্য 

তম্মেই তার্ধের কেউ কেউ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়। এমন 

কি এদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে আমাদের দলতৃক্তও হয়ে পড়ে । 
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আমাদের দালালেষ! বাক্জাল সষ্টি করে নান। উপায়ে মানুষের মন 

ভূলোয়। মানুষের মন ভূলোবার অভিনয় পদ্ধতিগুলিকে আমর বলি 

“গড়া? । আমরা মানুষের পেশ! বা স্পৃহ। অনুযায়ী তার প্রতি গষোজ্য 
[ উপযুক্তব্ূপে ] “রগড়া" নির্ধারণ করি। ডাক্তারের! স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
ব্যাপারে এবং বাবসায্সিগণ ব্যবস। সংক্রান্ত কথাবাতায় অধিক আগ্রহশীল 

থাকে। মানুষের চিত্তপ্রস্ততির [ 107901800916101) ] কারণে এইরূপ 
হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা আমাদের শিকার বা 'ভক্টিম্ 

[ 19819 ]-দের পেশানুযায়ী মুখণোচক বাক্জাল স্থষ্টি কবে, তাদের 

মহিত আলাপ জমিয়ে তাদের দুর্ববতাসকল কোথায় সেটা আমরা 
জেনে নিই। প্রথমে আমরা প্রবঞ্চনার উদ্দেগে নির্বাচিত বা নোনীত 

ব্যক্তির প্রফেশন বা পেশ! সম্বন্ধে খবর নিই। বর্দি আমর] বুঝি লোকটি 
চাউলের ব্যবসা করে, ত হ'লে সোজান্থজি তাকে আমর] জিজ্ঞ'সা! করি, 

“আচ্ছা মশাই ! এক সঙ্গে সত্তর হাজার মণ চাউল কোথায় পাওয়। 

যাবে বলতে পারেন? এক্চজন বড় ব্যবসাদার ব্রেজিলে পাঠাবাব জন্যে 

এই সপ্তাহেই সত্তর হাজার মণ চাল চান। বড় উপকার হ' মশাই, 

যদি সন্ধান ধিতে পারেন । মশাই ! হঠাৎ বড় বিপদগ্রস্ত হ'য় পড়েছি 

আমি। কিছু দালালি মেরে আমার মেয়েটার বিয়েট। দিতে চাচ। অত 

বড় আইবুড়ো! মেয়ে ! মশাই ! রাত্রে ঘুম হয় না, 

এইক্ধপ রগড়া বা বচন-বিস্তাস দ্বারা হ্ছভাবতঃই চাউল বাবসায়ার 
মন আশান্বিত হয়ে উঠবে। ক্রেতার অভাবে তার ব্যবসা, যাবার 

দাখিল হয়েছে, এ সংবাদ আমর! পূর্বেই জেনে নিয়েছি । এর পর 
আমরা তাকে রগড়ার পর রগড়া প্রয়োগে অভিভূত করে অতি সহজেই 
আড্ডাখানায় হাজির করতে পারি। আড্ডাস্থলে মে উ“জনাপূর্ণ 

অন নিয়েই আসবে। উত্তেজনার ফলে মানুষের মস্তি অপাভাৰিক 
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হয়ে উঠে। এই কারণে তাঙ্ধের লোভী করে তৃলে ঠকানও সহজ 
হয়।” 

সাধারণ ভাষায় প্রতারণার নওসেরা পদ্ধতিকে আমর] বলি “বিড. 

গ্যান্থলিঙ, বা ঘুটি খেল _-আপাতঃ দৃষ্টিতে এই খেলাকে জুয়া বলে মনে 
হুলেও আসলে উহ। প্রবঞ্চনার একটি 'অভিনব পদ্ধতি যাত্র। 

এই দলের মধ্যে রগড়া দেবার কাজে বহাপ ব্যক্তিদের পরিশ্রম 

করতে হুয় সর্বাপেক্ষা বেশি । এই “রগড়া"র ৰচন-বিন্তাস এবং বাক্যজাল 

স্ষ্টির মধ্যে এর প্রচুর চাতুর্ধ প্রকাশ করে থাকে । তাদের শিকার বা 
5106120-দের খুজে বার করতেও তাদের কম বেগ পেতে হয় না। 

এই “রগডা' সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি উদ্ধাত করলাম । বিবৃতিটি 

হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। 
“হাওডা জেলার অমুক গ্রামে আমার বাস। পূর্বপুরুষ গ্রতিষিত 

শিশ্রলক্ষীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের সেবার উপর নিতর করে আমার সংসার 

যাত্র। নির্বাহ হয়। একদিন ঠাকুর পূজা সমাপন করে বহির্বাটীতে ফিরে 

দেখি, একজন প্রৌচ ভদ্রলোক সেখানে আমার জন্তে অপেক্ষা করছেন। 
আমাকে দেখে তিনি বাস্ত ভাবে দ্রীভিয়ে উঠে জিজ্ঞে করলেন, 

হা মর্শাই ! এই কি সেই অমূক গ্রামের শ্রঞ্রীলক্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের 

বাড়ি? উত্তরে আমি “ই” বল। মাত্র ভদ্রলোক একটি গ্বস্তির নিশ্বাস 

ফেলে বলে উঠলেন, “আঃ, বাচালেন মশাই! এর পর তিশি ভক্তি 

গদগদ ভাবে কপালে বার বার যুক্তকর ঠুকে বলতে থাকলেন, বাবা 

লক্ষ্ীনারায়ণ, বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ। হততভঘ্ব হয়ে আমি জিজ্ঞাস! 

করলাম, “ব্যাপার কি মশাই? মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোথা 

থেকে ? 

ভন্রলোককে বিশেষ ক্লাম্ত মনে হলো। শুনলাম তিনি বনু দুর 
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থেকে আমছেন। এই গ্রামটা খুঁজে বার করতেও গাকে কম 

বেগ পেতে হয় নি। একটা মিষ্ি প্রসাদ মুখে দ্বিয়ে একটু জল খেয়ে 

তিনি কি উদ্দেশে এখানে এসেছেন তা আমাকে বললেন । 

“আমি মশাই শ্রীপুর গডের সাতলাখী জমিদার মহারাজা শ্বার 
মহাতাপ রায় বাহাদুরের একজন অন্দর মহলের কর্মচাপী। আঙষি 

সেখানে স্বগগত বাবা মহারাজের আমল থেকে বহাল আছি। অধমের 

নাম শরীহরিসাধন মৈত্র । সাতক্ষীরের কুলীন ব্রাঙ্গণ আমবা। তারপর, 

হ্যা আম কথ। বলি শুগুন। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বড় 

মহারাঞীর তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। ঠিক ষেন ননীর পুত্তলি। 

হঠাৎ একদিন খেলা! করতে কবতে ধড়াস করে ভিনি মাটিতে আছড়ে 

পভডলেন। ব্াযাম। তারপর আর তিনি উঠেন না । দৌডে এসে আমরা 
সকলে দেখি তডকা আরম্ভ হয়েছে, ভেদবমিও। কোলকাতার 

বড বড ভাব্রারবা এলো, লাট সাহেবের সাছেব ভাক্তারও। কিন্ত 

সকলেই সেই এক কথাই বলে গেলো, সাত দিনের মধোই সব শেষ 

হয়ে যাবে। গলার মধ্যে নাকি, কি বলে গেলাও [ 8৪৫ ] ন1 কি 

হয়েছে! বাণীম1 তাই শুনে সেলুন ভাডা! করে সোজা হরিছারে তার 

সেই সাধক গুরু প্রভানন্দগিরির কাছে চ'লে গেলেন। তার আশ্রমের 

দুয়ারে এশে উনি আছড়ে পডলেন। একটি কণাও তিনি খান ন৷ দ্বান 

না। সঙ্গে আছে এই অধমতাঁরণ বুভো।। কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম মশাই ! 

গুরু মহারাজ মা'কে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে অবশেষে নাচার 

হয়েই ধ্যানে বসলেন । তিন দিন তিন রাত্রি পরে তিনি কি প্রত্যাদেশ 

পেলেন জানি না; এঁ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মা'কে 

জানালেন, “ঘ1 বেচী, বাড়ি যা! ছেলে এতক্ষণে তোর ভালে হয়ে 

গেছে। তা আমি মশাই কোন কালেই ঠাকুর-দেবতায় এতটা 
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বশ্বানী ছিলাম না। কিন্ত মশাই, বলবো কি! আমি ফিরে এসে 
দেখি, যে-ছেলেটার মরবার কথা, সেকি'ন! রাজবাড়ির হুল 

ঘরে লা) ঘোরাচ্ছে! জয় লক্ষমীনারায়ণজী! বাবা 

লক্্মীনারার়ণ! বাবাআ। আজে! এর পর কি হলো? 

হ্যা সেই কথাই বলছি, দেবতা! বলছি, শ্তশ্গন। এর পর 

গুরুঠাকুষকে ধন্যবাদ জানাবার জন্তে আবার আমরা! গাড়ি রিজার্ভ 

করতে যাচ্ছি, এমন সময় হুরিম্বারবাসী সেই গুরুঠাকুরের এক চেলা 
সেখানে এসে হাজির । তিনি আমাদের সেই ঝাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে 

আমার্দেরকে বললেন £-_ 

গুরুদেব বলে পাঠিয়েছেন যে, হুবিদ্বার যাবার আমাদের কোনও 

প্রয়োজন নেই । ছেলেটি বেচে গেছে গুরুদেবের ত্বর্গগত গুরুদেব 

প্রতিষ্ঠিত হাওড়া জিলার অমুক গ্রামের শ্রশ্রীলক্ষমীনারায়ণ জীউ-এর 
কপায়। সেখানকার জাগ্রত দেবতা প্রীশ্রীলক্্মীনারায়ণ ঠাকুরই গুরু- 

ফ্বেবকে প্রত্যাদ্দেশ দিয়েছেন। গুরুদেবের আশ্রমের জন্তে আমরা যে 

লক্ষ টাকা দান করতে মনস্থ করেছি তা তিনি গ্রহণ করবেন না। 

তার আশ্রমের জন্ত একটি মাত্র পর্ণ কুটিরই যথেষ্ট । উহার 

অতিরিক্ত তার কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্ীলম্্মীনারায়ণ 
তার আবাসম্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেবার জন্তে গুরুদেবকে স্বপ্ন 
দ্বিয়্ছেন। অতএব আমরা যেন লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর সেবায়েত 

পরম ভক্ত অমুক গ্রামের অমুকের হন্তে লক্ষ মুদ্রা পরপাঠ দিয়ে 

দিই ।, 
এব পর সেই ভত্্রলোক 'লক্ষ্মীনারার়ণজী, লক্্মীনারায়ণজী” বাক্য 

উচ্চারণ করতে করতে কেদে ফেললেন। এন বড় একটা সুখবরের পর 
লক্ষ্মীনারাক়ণ জাউ-এর দয়ার কথা স্মরণ করে আমিও বেধে ফেললাঞ। 

অ ২--৩ 
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আমর! উভয়ে এই ভাবে বহুক্ষণ কেঁদেছি । কতক্ষণ তা আমাদের 

কারুরই স্মরণ নেই। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চোখের জল সুছে 

প্রস্তাব করলেন, 'মশাই! তাহলে এখন চলুন, গাআোখান করা 

বাক্। শুভন্ত শীঘ্রমূ। মহারাজা এখন দমদষার প্রাসাদ্দেই আছেন। 

মহারাণীও তার সঙ্গে আছেন। রেজিস্টারী কবল! প্রভৃতির ব্যাপারটা 

পাকাপাকি করে জালা যাক্। রাজা-রাজড়ার মন। বলা তো কিছু যাক্স 

না; ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক ফাসি । এই দেখুন না, দিনে দশবার তার! 

আমাকে বরখাস্ত ক'রে পুনরায় কর্মে বহাল করছেন। খেয়েদেয়েই 

বণডন] হওয়া যাক। এখানে আমাদের দেরি করা ঠিক নয়।, 

অনতিবিলম্ষে খাওয়া-দাওয়! সেরে রওনা হলাম্ন। আমর! উভয়ে 

নিখিবাদে রাজা বাহাছরের দমদম বাগানবাডিতে পৌছাই। আমার 
ট'যাকঘডিতে তখন বারোট1 বেজেছে। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি। তকৃমা- 

আটা দঝোয়ানের দল এবং নীল কোর্ভা পরা চাপরাশীর] ইতস্ততঃ ছুট1- 

ছুটি করছে। প্রাসান্ধের উঠৰার সি' ভির দুপাশে দুইট] বড় বাঘ সাজানো 

ছিল। বা ছুইটির সহিত সংলগ্ন ছুইটি ফোয়ারাও দেখলাম। সিডির 

শেষ ধাপটায় পা দেওয়া মাত্র বাঘ ছুইটা গাঁক করে ভেকে উঠলো।। 

চমকে ভঠে ছুই পা পিছিয়ে এসে দেখি যে ফোয়ারা দুইটা] হতে গোলাপ 

জল পড়ছে । এই আজৰ ব্যাপারে আমাকে অবাক হতে দেখে ভদ্রলোক 

আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, “মশায়! ও কিছু নয়। সিঁড়ির তলায় 
ক্জিং-এর যন্ত্র লাগানো আছে তাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার হয়। রাজা- 
রাজড়ার কাণ্ড মশাই, কি'ই আর আমি বলব।” এরপর দরবার ঘরে এসে 
দেখি রাজ। বাহাছুর একট! মূল্যবান ফরাস ঢাকা চৌকিতে বসে মখমলে 
মোড়া তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জবির টুপি পর! এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে 
জুয়া! খেলচেন। আমাকে পাশের একটা শ্প্িং-এর সোফার উপর হাতে 
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খরে বসিয়ে দিয়ে নিয় হ্বরে মৈত্র মশাই আমাকে জানালেন, "চুপ করে 
ৰসে থাকুন, কথ! বলবেন না। ওর মেজাজ এখন গরম। দেখছেন 

নাঃ জুয়োতে উনি এখন হারছেন 1” তেইশ হাজার টাক] হারার পর 

ব।জা বাহাদুর খেঁকরে উঠে ৰললেন, “এ বেটা নিশ্চয়ই জাছু জানে । 

এই দবোয়ান ! ইসকে। নিকাল দেও ।” মাঁড়োয়ারী ভদ্রলোক চালাক 

লোক। বেগতিক বুঝে জুয়ায় জেতা টাকাগ্জলে কুড়িযে নিয়ে এক 

দৌড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাডি থেকেও উধাও 

হতে তার দ্বেরি হয়নি। অনতিদূরে একজন ভায়া ব্যবসায়ী বসেছিলেন। 

একটু এগিয়ে এসে কুনিশ জানিয়ে তিনি ৰললেন, 'রাজানাহেবের আজ্ঞা 
হোয় তো৷ মে তি থোডা খেল্ চুকে ।” 

হাতির দাত দিয়ে বাধান একটা টিপয় চৌকির লামনে রাখা ছিল। 
সেই টিপয়টির উপর রাখ! ছিল অর্ধপীত মদের গেলান। 

টিপয়টির উপর হ'তে গেলাসট! তৃলে নিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতে 
বাজা ৰাহাছুব উত্তর দিলেন,'নেহি,নেহি, কভি নেছি। তুম্জি আউর এক 

শয়তান আছে। এর পর হঠাৎ রাজা বাহাদুরের লক্ষ্য পড়লে। আমার 

উপর। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে উ$লেন, “হাম্ 

ইন্্কো সাথ খেলেঙ্গে। কি ঠাকুর যোশায়, খেলবেন নাকি? 

অকুস্থলের কাগ্ডকারখানা আমাকে অবাক করে তুলেছিল। আমার মুখ 

দিয়ে এর কোনও উত্তরই বার হলো না। ধত্র মশাই এইবার এগিয়ে 

এসে কুনিশ জানিয়ে উত্তর করলেন, 'আজ্রে, না। ইনি ওদের কেউ 

নন। ইনিহচ্ছেন সেই লক্ষমীনারায়ণ ঠাকুরের নেবায়েৎ পরম ভক্ত 

শ্রীযৃত অমুক ।' আমার পরিচয় পেয়ে রাজাসাহেৰ অত্যন্ত রূপ লক্গিত 
হয়ে উঠে সাথ! সুইয়ে বললেন, “কিছু মনে করবেন ন! ঠাকুর মশাই ! এই 

ছুয়োই হচ্ছে আমার একমাত্র ছুর্বলত1 | তা আমি আর কি করব বলুন। 



আঅপরাধ-বিজ্ঞান ৩৬ 

এই সব আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। পূর্বপুকষদের স্থকৃতির ফল 

আরকি! তাতীাদেরই তো সম্ভান আমি-_ হে হেহে। এর পর 

হঠাৎ বাজাবাহাছবর মৈত্র মশাইকে ধমক দিয়ে বলশেন, তা তুই 
ঠাকুর মশাইকে এখানে আনল কেন? তোর কি এতটুকুও কাগুজ্ঞান 
নেই? ছিঃ!. এটনি বাড়ি থেকে মন্দির সংক্রান্ত দলিল-পত্রগুলোও 

বোধ হয় এখনও আনিস্ নি? আয, কি'বে কথা বলছিস্ না যে, ও" গুলো 

তুই আনিন্ নি তো? মশাই দেখছেন? দেখছেন তো? ও কাণ্ডই এহ 

রকম। ওগুলো আগে এনে তবে তো ওকে আনা উচিত ছিল ? যা, এখন 

ওকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর। খবরদার! 

ও'র সেবার ষেন কোনও ক্রটি ন৷ হয় ।' মনিবের ভাড়া থেয়ে মৈত্র মশায় 

আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে গজ রে উঠে বললেন, “মশাই ! আপনি 

দেখেছেন! দেখেছেন তে৷ আপনি! এখন সব দোষ যেন আমারই |, 

এর পর মৈত্র মশাই-এর সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পারি ঘষে 

রাজাবাহাছর একটি বোক! জমিদার জোচ্চোরেরা কায়দা মাফিক 

জুয়৷ খেলে প্রত্যহই তাঁকে হাজার হাজার টাকা ঠকায়। কিছুক্ষণ 

সংলাপের পর মৈত্র মশাই মামাকে প্রস্তাব করে বসলেন,__“মশাই ! 

এক কাজ করুন না? বড় উপকার হয় তাহুলে। মেয়ে দুটে৷ আমার 

বড্ড বড় হয়ে গিয়েছে । বিয়েট। তার্দের তা হলে এই মাসেই দিয়ে 

দিই। আপনার সঙ্গে উনি খেলতে রাজি হয়েছেন। এখন ন৷ হয় 

খেলেই দিন একটা দান। হাজার হোক আমর! ও'র চাকর লোক। 

আমর! তো আর ও র সঙ্গে জুমা খেলতে পারি ন1।, 

ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে প্রথমে আমি কিছুতেই রাজি হই নি। 
কিন্ত ভদ্রলোক একরকম কান্নাকাটিই শুক করে দিলেন। এইভাবে 

মেয়ের বিয়ে ত্বিনি এই মাসেই দেবেন। টাকার দ্বরকাকু। 



৩৭ ঠগী নওসেঁর! 

পরে আমিও লোভে পড়ে বাজি হই এবং জমিদারের সহিত খেলে নগদ 

তিন হাজার টাক জিতেও নিই । খেলার কায়দা-কান্থন অবশ্ত মৈত্র 

মশাই আমায় শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় 

টাকাটাও দিয়েছিলেন তিনি। এই কারণে পূর্ব বন্দোবস্ত মত মাত্র 
ছুইশো টাক বাদে বাকি সব টাকা তাকেই দিয়েদিতে হয়। এই 

উপকারটুকুর জন্যে মৈত্র মশাই আমাকে অনংখ্য ধন্যবাদ জানান,_- 

আমাকে দশ হাজার টাকা জোগাড় ক'রে পুনরায় পেখানে আপতেও 

তিনি আমায় উপদেশ দেন। কারণ তা হ'গে মন্দিরের বাবদ এক লক্ষ 

টাকা তো। মামি পাবোই, এ ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ভুয়ায় 

জিতে আমি ঘরে ফিরতে পারব, ইত্যাদি । 

লোভে পড়ে সেই বাত্রেই বাড়ি ফিরে আমি গিন্নীকে মিথ্যা করে 

জানাই, 'গিক্লী! বড় স্থখবর গিম্নী তোমার! তোমার এক বড় 

স্থখবর। আমার এক শ্তাকর]! শিষ্কের সঙ্গে আজ পথে হঠাৎ দেখা 
হতলো। কাল আমি তোমার গহনাগ্তলো পালিশ করিয়ে আনবো। 

মে বিনা পারিশ্রমিকে এগুলি পালিশ করে দেবে, বুঝলে ? 
পরের দিন আমি গিশ্নীর গহনাগুলো পালিশ করাবার অছিলায় 

তার কাছ থেকে সেগুলো চেয়ে নিয়ে ত। বীধা দিয়ে চার হাজার টাকা 

গ্রহ করি। এ ছাড়! পৈতৃক জহ্বিক্রমাগুলো বাধা দিয়ে আরও চার 

হাজার টাক? ধোগাড় করি। সর্বসমেত আট হাজার টাকা সঙ্গে করে 

সুভক্ষণ দেখে আমি বার হচ্ছিঃ এমন সময় আমার এক পুরাতন মন্ত্র 

শিশ্ক এসে সেখানে হাজির । একটু বিব্রত হয়েই আমার প্রিয় শিল্টিকে 

জানালাম, “তা বাব এসেছ বেশ করেছ। কিস্তু বাবা, এক্ষুনিই ষে 

আমাকে একট! শুভ কার্ধে বেরুতে হুচ্ছে।” কথায় কথায় এক লক্ষ 

টাকা বায়ে মন্দির নির্মাণের সংবাদটাও আমি তাকে জানিয়ে ধিলাম। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৩৮. 

ঘমদমার জমিদারের বদান্ততার কথাও আমি তাকে বলতে ভূললাম না । 

নব কথা শুনে শিশ্বাটি আমার অশাৎকে উঠে ছুই পা পিছিয়ে এসে বলে 

উঠলো, 'এা। করেছেন কি আপনি, সেখানে গিয়েছিলেন? সর্বনাশ । 

ওরা যে নওসের] জোচ্চরের দল! করলার একট] বড কনট্রাকট দেবে 

বলে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেই ওরা পাচ হাঞ্জার টাকা ঠকিষেছে । 

আদালতে ওদের নামে তিন-তিনটে ফৌজদারি মামলা এখনও পর্যন্ত 
পেপ্ডিওড । আএ আপনি কি'না__, 

শিষ্তের কাছে আগ্যোপাস্ত সকপ কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হই। 

সতা সমাচার অবগত হযে চক্ষু আমার কপালে উঠে । এই সময় আমি 

বুঝতে পাবি যে, শ্রশ্রীলম্মীকাস্ত জীউ সভ্য সত্যই জাগ্রত দেখতা। 

ষথা সময়ে তিনি শিষ্তকে মদ্ সকাঁশে পাঠিয়ে তিনিই আমাকে রক্ষা 
করলেন। তা না হ'লে গিম্লীগ হাতেই আমার প্রাণটা যেতো । 
আরে বাপ স্। অতগুলো গহনা, ছিঃ! বার বাব যুক্তকব কপালে ঠেকিয়ে 

আমি ঠাকুরকে ধন্তবাদ জানাই-_বাবা পক্ষ্ীনারাষণ। এ অধম ভক্তের 

উপর অসীম তোঃম়াব দয] ।” 

অসাধারণ প্রবঞ্চনাণ এই বিশেষ অপপদ্ধতিতে প্রবঞ্চকগণ বিবিধ 

কূপ রগডার আশ্রয় নেয়। অবস্থা বুঝে এর! প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের সৎ 

প্রেরণাসভূত আদর্শ উদ্বেলিত করেও উহারই দ্বারা তারা তাদের সুপ্ত 

অপস্পৃহার বহিবিকাশ ঘটিয়েছে । কিরূপে ইহা] সম্ভব হয় তা নিম্নের 
ৰিবৃতি হতে বুঝ যঘাবে। 

“আমাকে ওর। ইলেকট্রিক ওআযারিঙ-এর একট। কনট্রাক্ট দেবে বলে। 

আমি সেই লোভে তার্দের অড্ডা ঘরে উপস্থিত হই। এই সময় আমি 

ওদেএ বসবার ঘরে একটি নিরীহ বুদ্ধ ভদ্রুলোককে শায়িত দেখে তাকে 

জিজ্ঞাসা করি, “হ'য। মশাই, এইটি কি অমুক বাবুর বাটা? উত্তরে বৃদ্ধ 



৩৯ $গী নওসেরা 

ভদ্রলোক “হা” বলে আমাকে একটি শোফায় উপবেশন করতে বলেন। 

কিছুক্ষণ পরে অপর এক ভদ্রলোক বাটার ভিতর হতে সেইখানে আন। 

মাত্র তাকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ ভন্রলোক বললেন, “দয়াময় আর কতো 
তোগাবেন? কখন আপনান্দের কর্তা আসবেন বলুন তো? এ 

দেখুন আরও এক ভদ্রপোক ওর খোজে এসেছেন! কিছুক্ষণ পর 

আমার পরিচিত এ বাটার মালিক বাহির হতে এসে উপস্থিত হওয়া! মাত্র 

তার সঙ্গে এ বাক্তির কলহের অভিনয় শ্বরু হু'ল। কলহের বিষয়বস্ত 

হতে আমি বুঝলাম অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই এই কলহের স্টি। 

পরে আমার এ পরিচিত বাক্তি আমাকেই মধ্যস্থ মেনে আদ্যোপাস্ত এরূপ 

একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে দিয়ে বললেন, মশাই! 

বলুন তো আমার অপরাধ কি? এ বোক] জমিদারটিকে জুয়ায় 
হারাবার কায়দা-কান্থন তো গুঁকে আমিই শিখিয়েছ । আব এই 

জন্তই তো তা হতে আমার প্রাপ্য হিস্তা আমি কেটে নিয়েছি। আমরা 

তার বেতন-ভোগী নোকর না হলে ও'প সাহাধা না নিয়ে আমি নিজেই 

এ বোকা] শয়তানটা সঙ্গে জুয়া! খেলে টাকাটা জিতে নিতে পারতাম ।" 

প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়! মাত্র আমার মন আমার এ পরিচিত ব্যক্তির 

উপর স্বভাবতঃই বিরূপ হয়ে উঠছিল। আমার মনের এই অবস্থা বুঝে 

এ ভদ্রলোক তখন ৈকফিয়ৎ স্বরূপ বললেন, “জানেন ! সাধে কি মামি 
ওর এই ভাবে সর্বনাশ করছি? আমাকে গোমস্তার চাঁকরিট। দিয়ে 

ৰলে কি'না আমার ভগিনীকে টাকার বিনিময়ে তার উপভোগের অন্য 

এনে দিতে । জানেন আপনি ও এই ভাবে এই দেশের ক সভীসাধ্বী 

কন্তার সবনাশ সাধন করেছে? এ শয়ভান লোকটাকে জুয়ায় 

ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করলে কোন পাপ নেই । আমি চাই শুধু ওর উপর 

প্রতিশোধ গ্রহণ করতে । আপনিও আম্বন না, ম্যান! আপনাকে 
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দিয়েও কয় হাত ওর সঙ্গে খেলিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুটে নেই। 
উঃ! রাগে ও ক্ষোভে আমার রক্ত এখনও টগবগ করে ফুটে উঠছে! 

চলুন কালই ওর সেই বাগানবাড়িতে আপনাকে আমি খেলবার জন্ত 

নিয়ে যাব ।” 

বহু ক্ষেত্রে এই সকল দালালর! তাদ্দের 'শিকার'দের সহিত নান। 

উপায়ে আলাপ জমাবার পর তাকে সঙ্গে করে নিমন্ত্রণের অছিলায় তার 

ত্ব-বাটীতে নিয়ে গিয়েছে । এমন সময় পথিমধ্যে এ দলের অপর আর 

এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে এরূপ কলহের অভিনয় শুরু করে 

দিয়েছে । এই কলহের কারণ ও বিষয়বস্ত অবশ্ঠ বিবিধ রূপের হয়ে 

থাকে। মূল উদ্দেশ্ব থাকে অবশ্ত যে কোনও প্রকারে “শিকার? ব! 

“ভিকৃচিম'কে এ অভিনব জুয়ার কার্ধকরণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত 
করে তাকে প্রলুব্ধ করে তুলা । এই সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবৃতি 
উদ্ধত কর] হ'ল। 

“আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারকের পুত্র । 

আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী ও একটি ছোট-খাটো৷ ফ্যাকটরির 

মালিক। অমুক ব্যক্তি একদিন আমার অফিসে এসে আমাকে 

৮***০২ টাকার একজন ফাইনেন্সিয়ার যোগাড় করে দেবে বণে। 
এর পর একদিন ভদ্রলোক সন্ত্রীক আমার বাটীতে এসে বেডিয়েও যান। 

কিন্তু তার পর দুই মাস আমি তার আর কোনও খবরই পাই না। পরে 

একদিন তিনি পত্র বার আমাকে জানান ষে, ইতিমধ্যে তিনি নিউমোনিয়া 

রোগে আক্রাস্ত হয়ে পড়ায় আমার কোনও খোজ নিতে পারেন নি। এই 

সঙ্গে তিনি আমাকে এও জানান যে, তার মনিব অমুক রাস্তার অতো নম্বর 
বাটীতে এখন অবস্থান করছেন এবং তার এ মনিবৰআমার ফার্মের একজন 

ফাইনেনসিয়ার হতে রাজি হয়েছেন। এইরূপ আরও ছুই-তিনটি পত্র 



৪১ ঠগী নওসের। 

বিনিষয়ের পর আমি ভদ্রলোকের নির্দেশ মত তীর এ বাটাতে এসে 

উপস্থিত হুই। ভদ্রলোক আদর-আপ্যায়ন করে আমাকে তাদের 

ৰৈঠকখানায় বসালে একজন মাড়োয়ারী এসে জানালো ঘে ঘোড়ার 

ব্যাপারে সে এ জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । মাড়োয়ারী 
লোকটির বক্তব্য শুনে আমার এ বন্ধুবর খেঁকরে উঠে বললেন, “কেয়। 

বাত. বলতা আপ? যে বোলনে হোয় হামকে। বলো । বাবুকো পাশ 

আপ নেহি যানে শেখথা |” এর পর মাড়োয়ারী ভত্রলোক হাত কচলাতে 

কচলাতে অনুযোগ করে বললে, হুজুর সাহেব খুদ্দ হামকো! বোলায়।। 

উন রোজ [ ঘোড়দৌড় ] রেস'মে উনসে যূলাকাত হুয়। থে।” ঠিক এই 

সময় জমিদারবাবু অর্ধ পানোন্মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে এ ঘরে এসে 
একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে বসলেন । উনি এমন ভাব দেখালেন 

ষেন এ মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে তিনি কোনও দিনই দেখেন নি। এর 

পর এ মাডোয়ারী ভদ্রলোক তাকে এ সকল পূর্ব কথা ম্মরণ করিয়ে 

বললেন, “আপ তো ঘোড়াকে। বান্তে বাহারমে বত লোকসান দ্িয়া। 

লেকেন আপকে। হাম আভি নযা ঘোড়াকে এক খেল দেখলায়গ ৷ 

“কেরা? কেয়া? কোহী ঘোড়াকে খেল” জমিদার সাহেব নিলিগ্ 

ভাবে উত্তর করলেন, “ঘোড়। কাহ। হায়? তোমর] পকেটমে 1 তার 

এই প্রশ্নের উত্তরে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, হা, বিপকুল ঠিক বাত 
হন্কুর! আপ ঠিক বাত বাতায়। হ্যায়। ঘোড়া হামরা পকেটমে মন্তুত 
হ্যায় ।, এই বলে এ মাড়োয্বারী ভদ্রলোক পকেট থেকে প্রায় বিশটা 

গোল ঘু'টি বার করে জমিদার সাহেবের সম্মুখের টেবিলের উপর রেখে 
দিয়ে বললে, 'আপ দেখিয়ে না। আভি কেউসেন ইনলোক জোর 

কদমমে দৌড়েয়া গা।' আমি কৌতুহলী হয়ে টেবিলের দিকে চক্ষু 
স্যস্ত কর! মাত্র এ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খেলার কায়দার মহড়া তরু 
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করে দ্দিলে এবং আপাতঃ দিতে “বোকা” এ জমিদারও বাজি হারতে 
সরু করে দিলে। এই দেখে আমার বস্ধুবর নিয়ন্বরে আমাকে বললে, 
'এখন বুঝলেন তো ব্যাপার ? আপনি দেখে রাখুন খেলাট1 1” ইতিমধ্যে 

বাড়ি থেকে তাগিদ আমায় জমি্নার সাহেব অল্পক্ষণের জন্ত অন্দর মহলে 

গেলে বঙ্ধুবর মাড়োয়ারীকে লক্বোধন করে বললেন, 'তৃষি বাপু, চালাকী 

রাখো । আমাকে ও আমার এই বন্ধুকে বখর! না দিলে বাবুসাবকে আর 
খেলতেই দেবো না। মাড়োয়ারী ভদ্রপোক এই প্রস্তাবে রাজি হুয়ে 

বলল, 'আচ্ছা! ঠিক হ্যায় । বখরা] আপকো। মিলেগ। ! চাহে তে! ইস 

বাধুভী দে৷ এক দান খেল দেনে শেখতা । খেলাকে কায়দা হাম আভি 

উনকো শিখলায়। দেয়ে্না |” 

উপরের বিবৃতিতে দেখা যায় যে 'শিকার+-এর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের 

পর কোনও এক অজুহাতে ছুছনাস সময় নেওয়া হয়েছে । এইভাবে 

কয়েকটি শিকারকে জিইয়ে রেখে ইতিমধ্যে ষে সকল “শিকার? তৈত্তি 

হয়ে গিয়েছে তাদের বধ করার পব এই সকল জিইয়ে রাখা শিকারদের 

উপর একে একে এব! হাত দেয়। ইহাতে স্রবিধা এই যে, এতন্বার 

শিকারগণ মনে করে যে তাদের এ নৃতন বন্ধুর এতে বিশেষ কোন ও স্বার্থ 
নেই । তা না হলে প্রথম কয়দিনের মধ্যে ষ। করবার তা না করে এত 

দেরি করেই বা উনি আসবেন ৫কন? এছাঁড়। বহুক্ষেত্রে শিকারগণই 

তাদের আসতে দেরি হুতে দেখে যেচে তাঁর বাটা গিয়ে তাকে এ ধনী 

ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাবার জন্য গীড়াপীড়ি করেছে। এই অবস্থায় 

গ্রৰ্চকগণ তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্ত বু গড়িমসি ও 

টালবাহনার পরে তবে তাদেরকে এ আড্ডায় প্রবঞ্নার উদ্দেশ্তে নিয়ে 

এসেছে। 

বহ্ুক্ষেত্রে শিকারদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ আছে কিনা তা পরখ করে 
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দেখে নেওয়] হয়ে থাকে । এই সময় খেলতে বসে জমিদার হুঠাৎ 

অপমানিত মনে করে বলে উঠেন, “কিই! আমি এই লোকটার সঙ্গে 

খেলব! ও দেখাক আগে কতো টাক! ওর আছে। এই আমি 

পাখলাম পাচ হাজার টাকার নোট। এবার রাখুক আগে ও ওর 

টাকাও এখানে । আমি কোনও ভিখিরীদের সঙ্গে খেলি না।, 

প্রায়শ:ঃ ক্ষেত্রে নোটের সাইজে কাটা! এক বাঙ্চিল কাগজের উপরে 

ও নিম্ে একখানা করে ১০* টাকার নোট রেখে এ ৰাগ্ডিলটা বেধে 

রাখা হয়। শিকারম্নগ্ ব্যক্তিগণ যর্দি অধিক অর্থ এদিন জমির উপর 

নশ] রাখতে পারে তা” হলে তাকে বিদেয় দিয়েদলেরই এক ব্যক্তির সহিত 

খেলার সুচনা করা হয় এবং এ শিকারমন্ত ব্যক্তির সম্মুখেই রাজাবাহাদর- 

গণ প্রতিদানেই হেরে ষেতে থাকেন । এই সুযোগে দালালগণ এ সকল 

শিকারমন্ত বাক্তিদের পরদিন প্রয়োজনীয় অথ সঙ্গে কবে আনবার জন্য 

উপদেশ দিতে থাকেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সববিধামত এই সকল লোভী 
ব্যক্তিদিগকে তাদের শ্রীঅঙ্গের সোনার ঘভি, হীরার আংটি বা সোনার 

বোতামের বিনিময়ে এই খেল খেলবার জন্য অকুস্থলেই দালালগণ কর্জ 

দিয়েছেন। কিন্তু আখেরে জুয়ায় হার হওয়ায় এই সকল ভ্রব্য তার! 

আর ফেরত পান নি। এই নকল রাজাবাহাছুর দামী নিক্ষের পাগ্ডাবি 

ও বহু হীরার আংটি পরিহিত হয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেও গুরা কিন্ত দলে 

প্রধান ব্যক্তি হন না। প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, ষে 

ব্যক্তি প্রথমে খেলার সুচনা করে সে-ই হয় দলের একজন প্রধান 

ব্যক্তি। 

এই সকল অপরাধীদেরই আমরা নওসের৷ ঠগী বলে থাকি। 

বিচারের সময় এরা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রায়ই বলে থাকে যে, 

ফরিয়াদীর সহিত তারা কেবলমাত্র জুয়া খেলেছিল। জুয়ায় হা 
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হওয়াতে ফরিয়াদী অর্থ হারিয়েছেন। তাদের কেহ তাকে প্রতারণা 

করে নি। এই জুয়া এ সকল ফরিয়ানী স্ব-ইচ্ছাঁতেই খেলেছে। 

অতএব আসামীরা প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হুতে পারে না। 

অপরদিকে ফরিয়াদীর পক্ষ হ'তে বলা যেতে পারে যে, আসামীরা 

কেবলমাত্র জুয়া! খেলার উদ্দেশে ফরিয়ার্দীকে অকুস্থলে আনে নি। 

তারা তাকে প্রতারিত করার জন্তেই সেখানে ভূলিয়ে এনেছে। 

প্রতারণা অপরাধের কর্ম পদ্ধতির [ 21008 02097:8:203 ] একটি 

অংশরূপে এই দৃত-ক্রীড়ার অবতারণা করা হয়। এই দু[তক্রীডার 
মধ্যে এমন অনেক ফাকি ছিল, যার জন্তে এই প্রকার জুয়াকে আদপে 

জুয়া! বলা চলে না। 

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণ1 অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়] 

হয়েছে এইরূপ ঃ “ষদ্দি কেহ প্রতারণার ভ্বারা অসছুদ্দেশ্যে এমন এক 

পরিস্থিতির স্যষ্টি করে, (১) যার দ্বার] কি'না, এ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই 

আপন দ্রব্য অপর আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, (২) কিংবা কেহ যদি 

কাহারও উক্ত রূপ কার্ধ বা উক্তি দ্বার! প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর 
কোনও এক ৰ্যক্কির দখলীতুক্ত হতে সম্মতি জানায়, (৩) কিংবা কেহ 

যদ্দি উক্তবূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্ধ করে বসে বা উহ! 

ন1 করে, যে কার্য করা বা না করার জন্তে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির টোছিক, 
আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা তা হতে পারে- -যাভ] কিনা প্রতারিত 

ব্যক্তি এবসপ ভাবে প্রতারিত না ছলে কখনই করতো। না বা তা করতে 

বিরত থাকতে) প্রবঞ্চকদের এই সকল গ্রৰঞ্চন! ব্ধপ কার্ধকে শঠতা, 

প্রবঞ্চন৷ ব৷ প্রতারণ। অপরাধ বলা হবে।” 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্তন্পপে প্রতারিত না হলে, প্রতারিত ব্যক্তি 

কখন দু[ত-ক্রীভায় আসক্ত হতে! না। প্রতারিত ব্যক্তিরা লোতে পড়ে 
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জুয়া খেলেছেন। এই ভয়ে ও লজ্জায় তারা প্রায়ই থানায় আসেন 

ন।। এদের একট] মিথ্যা! ধারণ] জন্মে যে, সেখানে তারাও জুয়া 

খেলেছেন, এই কথা থানায় প্রকাশ পেলে তাদেরও শাস্তি হবে। 

প্রবঞ্চক অপরাধীবরাও প্রতারিত ব্যক্তিদের এইরূপ ভয় দেখিয়ে থাকে। 

কিন্তু তাদের এই ধারণ! ভূগ্গ । মানুষের স্বভাবজাত অপস্পৃহার কৃত্রিম 

উপায়ে বহিহিকাশ ঘটানোর জন্য ওরাই আসল অপরাধী । বাকৃ- 

প্রয়োগদ্ধারা ষে কোনও দুর্বলচিত্ত মানুষকে উক্তরূপে লোভী করে তোল! 

সম্ভব। নওসের] পদ্ধতি মানুষের অস্তদ্দেশে [ দেহকোষে ] অপস্পৃহার 
অবস্থিতি প্রমাণিত করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দেখুন ]। 

ভারতীয় পুলিশ নওসের! পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ধিঁকটা বিবেচনা করে 

প্রতারত ব্যক্তিদের গ্রতি বরং সহানুভূতিশীণ হন এবং এপকল প্রবঞ্চ+ - 

দের জন্যে হথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এইরূপ ভাবে প্রতারিত হলে 

প্রতারিত ব্যক্তিদের যথা শীঘ্র থানায় খবর দেওয়া উচিত। 

তিমি মৎস্য নয়। আসলে উহা! একটি স্তন্যপায়ী জীব। অন্ুরূপ- 

ভাবে বিভ.-গ্যাম্ব লিও বা ঘু'ঁটিখেল্, জুয়া নামে অভিহিত হ'লেও 

আসলে উহ! একটি প্রতারণা অপরাধ। এই খেলা ষে কোনও এক গত্যকার 

জুয়া নয়, আসলে উহা প্রতারণ! মাত্র-_-এই বিশেষ সত্য সম্বদ্ধে আরও 

কিছু বলা উচিত। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝা উচিত 

প্রকৃত পক্ষে দু[ত-ব্রীড়া বা জুস্বা কাকে বলে? যে সকল খেপাতে 

হার-জিত, চান্স [ 08009 ] ব! দৈবের উপর নির্ভর করে তাকেই 

বলা, হয় জুয়া বা দৃাত-ক্রীড়া। যে সকল খেলার হার বা গ্রিত 

কোনও না কোনও পক্ষের, নৈপুণ্ের [96111 ] উপর নির্ভর করে 

তাকে কেউ জুয়া খেল! কলে না। এই নৈপুণ্য ছুই গ্কারেক হয় ) বা, 
অঙ্গ-নৈপুণ্য এবং প্রতি-নৈপুল্য । অনথ-নৈপুণ্যের। দৃষ্টাক ত্বযগ অভ্ুনেক 
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লক্ষাভেদের কথ] বল! ঘেতে পারে । অভরতনের লক্ষ্যভেদের মূলে ছিল 
এই অন্থনৈপুণা, তার এ বিষয়ে সাফলোর জন্য টৈব দ্বায়ী নয়। কোনও 

বাক্তির মস্তকোপরি ছোট একটি বল রেখে ৭* গজ দুরে থেকে বলটিকে 
গুলি বিদ্ধ করা কিংবা ২** গজ দূরের একটি ফল তীর ছার! বিদ্ধ কর! 
রূপ খেলার মধ্যে থাকে এই অন্থ-নৈপুণ্য। এবংবিধ অন্ুনৈপুণ্য বা 

চাতর্ধ দেখিয়ে ষর্দি কেহ অর্থ লাভ করে তাহলে উহাকে জুয়া! বল! হয় 

না। অন্ুনৈগৃণ্যের বিষয়টি এখানে বুঝিয়ে বলা হ'ল। এবার প্রতি- 
নৈপুণ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর! যাক। কোনও পক্ষ এমন চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থা 

পূর্ব হতেই অবলম্বন করে, যার জন্যে উক্ত তীর বা গুলি থাস্থানে 
যথাসময়ে পৌছায় না। এরূপ ব্যবস্থা অবলঘ্িত হলে উহাকে বল হবে 
প্রতিনৈপুণ্য । বিড-গ্যা্ছলিঙে প্রতারকের! প্রতিনৈপুণ্যের সাহাষ্য 

নিয়ে থাকে । চাতুর্ধ সহকারে তারা তাস বা! ঘু'ঁটি এমনভাবে সাজিয়ে 
বাখে বা সরিয়ে দেয়, যা'তে করে এ সকল প্রবঞ্চিত ব্যক্তির] সহজেই 
হেরে যায়। এ ছাড়া গ্রতারকরা প্রতারণার উদ্দেশ্যেই মানুষকে তাদের 

আড্ডা-স্থলে ভূলিয়ে আনে । অর্থাৎ কি'ন! শুরু হ'তেই তাদের উদ্দেশ্য 

থাকে প্রতারণা । 

এই সব খেলা সত্য সত্যই জুয়া! বা প্রতারণ1 কিন! তা নির্ভর করে 

এই “দৈব” শবটির [ 00%196 ] প্রকৃত সংজ্ঞার উপর | এই দৈব 

শবটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'লে আরও ছুইটি অনুরূপ শৰের প্রকৃত 
অর্থ বুঝা! দরকার । উহাদের যথাক্রমে দৈব-ুর্ঘটনা [ 4991997% ] 

এবং দৈব-সশ্মিলন [ বা! 0881)08 00109109769] বল! হয়। €নপুণ্যমুলক 

খেলার সাফল্যের মধ্যে ষেমন থাকে চাতুর্ধ, তেমনি প্রতিটি ছুর্ঘটনাব মূলে 
থাকে ব্যক্তি-বিশেষের অবহেলা বা! অসাবধানতা। অপরদিকে কোনও 

“অতি প্রয়োজনীয় ভ্রব্য আমর! বিনা প্রচেষ্টায় হঠাৎ যদি পেয়ে যাই, 
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কিংবা যে লোকটিকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন, হুঠাৎ ঘ্দি তাকেই 

আমর৷ রাস্তায় দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ পাওয়া বস্ত বা বাক্তিকে 

আমরা বলে থাকি দৈব-সম্মিলন [01,8:5080. ০0100106209] | এই টৰ- 

দুর্ঘটনা বা টৈব-সশ্মিলনের সহিত আসল দৈব ব! “চান্স'-এর কোনও 

সম্বন্ধ নেই । আমাএ মতে দৃ[ত ক্রীড়া তথা জুয়া খেলার মূল ভিত্তি, 
এই দৈব বা "চান্স'-এব সংজ্ঞা হও? উচিত এইরূপ £ *যে খেলায় হার 

জিতের আশা এবং আশঙ্কা থাকে প্রায় সমান সমান বা ৫০%, ৫০%, 

তাকে বলা যেতে পারে জুয়া খেলা ।” আমার মতে হারার আশঙ্কা 

শতকরা £* ভাগের বেশি থাকলে বুঝতে হবে যে এই খেপার মধ্যে 

কাপসাজ আছে। একটি পয়সা ঘদি বার দশেক “টস্” করা যায় ত৷ 

হলে কতবা« “হেড” এবং কতবার “টেল্” পড়বে তা বুঝা যায় ন]। 

কিন্ধ কেহ ষদি এই পয়সাটিকে ছুই লক্ষ পাতান্ন হ।জাএ বার “স্” করেন 
তা হলে দেখা যাবে, “হেড” এবং টেলের সংখ্য। হয়েছে প্রায় সমান 

সমান । এই দৈব বা “চান্স-এব প্রকৃত দর্শন বা ফিপসফি হওয়া উচিত 

এইরূপ । বে সকল খেলায় এই দৈব বাচান্স উপবিউক্ত সংজ্ঞা্গযায়্ী 

হয় না, সেই সকল খেলাকে জুয়া! না বলে প্রতারণাই বলা উচিত । রেস 

বা ঘোডদৌডের কোন্ ঘোড়াটি প্রথম হবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে 

দৈব বা চান্স-এর উপর । কারণ, অশ্ব পণ্ড হওয়ায় পশু-জীবের মতিগতির 

উপর কারে! হাত নেই। কিন্তু কোনও “জকি*শ শেষ সময়ে 

বাশ টেনে ধরবে অশ্বটিকে প্রথম হতে ন1 দিলে উহাকে প্রতারণা বলা 
হবে। এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলা যাকৃ। 

“কোনও এক শহরের রেইস্কোর্সে একটি অভাবনীয় ঘটন! ঘটে। 

ঘে ঘোড়াটিকে সকলেই *গুড ফর নাখিং” বলে জানতো! সেই ঘোড়াটিই 

সেইদিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই ঘটনার ফলে বহু লোকের 
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বছ লক্ষ টাকা ক্ষতি হ এবং দৌড় ক্লাবের মালিকদের ক্ষতি হয় 
অসামান্য । তদস্ত দ্বার পরে জান। যায় যে, ঘোডাটিকে দৌড়ানৎ 
অব্যবহিত পূর্বে মাদক দ্রব্য সেবন করানো! হয়েছিল এবং ইহারই 

অব্্রসভাবী ফণন্বরূপ 'অশ্বটি হঠাৎ অত্যস্ত রূপ তেজী হয়ে উঠে । অশ্বটির 

মৃন্ব পরীক্ষার ছারা এই সগ্য প্রমাণিত হয়। জননাধারণঞ্ে এইরূপ 

ভাবে প্রতারিত করার জন্য স্টার্টগণ অশ্বের মালিকের শাস্তি-বিধান 

করেন ।” 

উপরি উক্ত বিতগ্ডা [ 4:002067)6 ] ছারা আমর সহজেই প্রমাণ 

করতে পারি ষে, এইরূপ ঘু'ঁটিখেলা বা বিভ. গ্যাম্বলিঙ, আমলে জুয়া 

নয়। ভহা রাষ্ট্রের আইন মতে এক প্রকার 'প্রতারণ। মাত্র ।. এইরূপ 

প্রতারণীর জন্তে নওসেরা অপরাধীদের দণ্ড হওয়া উচিত। এইরূপ 

গ্রবঞ্চন। অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অবশ্য দণ্ডনীয়। 

এই মঞ্ল অপণাধীদেের সাজ দেওয়ার অপর আর এক অস্থবিধা 

আছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে এমন কতকগুলি অপরাধ 

মম্পফিত ধারা আছে, এ নকল ধারানুষায়ী মামলা হলে ফরিয়ার্দী 
ইচ্ছা! করলে আসামীর বিরুদ্ধে তাদের নালিশ প্রত্যাহার করতে পারে। 

ইংরাজিতে এইগুলিকে বল! হয় “কমপাউগ্ডেবল কেস”*। ভারতীয় 

ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে প্রতারণা একটি কম্পাউণ্ডেবল কেস। এই 
কারণে ধর! পডে চালান হবার পর দুর্বৃত্তের! ফরিয়াদীকে তার অপহৃত 

অর্থ ফেরত দিয়ে তার সঙ্গে মামলাটি মিটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করে 

* কখনও কখনও নিয় আঙালতে সাঁজ| হওয়ার পর এর! হাইকোর্টে আগীল দায়ের 

করেছে এবং এ উচ্চ আছালতে গুনানীর সময মামলাটি তায়1 করিয়াদীর নহি 

ছিনিয়ে দিয়েছ 



৪৯ ঠরী নওসেরা 

কখনও কখনও এর] ফরিয়াদীকে টাকা খাইয়ে তাকে পুলিশের 
নাগালের বাইরেও সরিয়ে দেয়। আমার মতে ফরিয়াদীর এই 

দ্বিতীয়বারের অপরাধ সত্যকার অপরাধ এবং উহ ক্ষমারও অযোগ্য | 
এইবার ম্রান্তষের এইরূপ হাস্তকর ভাবে ঠকার কারণ সম্বন্ধে 

কিছু বলাধাক। কথিত আছে--লোভ এবং ক্রোধ, এই ছুই রিপু 

মানষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। এই অবস্থায় তারা কোনও কিছু 
দেখেও দেখে না, কিংবা কোনও কিছু বুঝেও বুঝে না। 

এই সময় তারা কোনও বিষয় শুনেও শুনে না। এই অবপ্থায় শিশুর 

বোধগম্য সত্যটিও মে উপলব্ধি করতে অপাণক হয়। এই কথাটি 

অতীব সত্য। এর কারণ সম্বদ্ধে এইবপ বলা যেতে পারে £ প্রত্যেক 

মান্ষের মধেই নিরব দ্িতা৷ এবং ৯তুতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। 

এই লোভ মান্ষের চতুর মনটিকে বচ্ছিন্ন করে [8116 ছ ] এমন 
ভাবে প্রমিত রাখে ঘষে উহা কিছুক্ষণের জণ্ঠ আর তাহার মধ্যে কার্ধ- 

কাথাকে না 1 কোণও সঙ্গত উত্তেজনা বা তীত্র অভাবের কারণেও 

এইরূপ ঘটে থাকে । এই স্থখোগে ছুবপ] বাকৃপ্রয়োগের ঘাগ] মান্টষের 

মনের দুর্বল বা নির্বোধ অংশটিকে ভুূপ বুঝিয়ে তার দ্বারা নানারূপ কার্ধ 

করিয়ে নেয়) উপরি উক্ত রূপ অসাধারণ-প্রবঞ্চণা! এই মতবাদের 

একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ । বিষয় বুদ্ধির সামস্িক অবলুপ্তি এষং প্রতিরোধ- 

শন্তি অপসরণের কারণে উহা ঘঠে। এই কারণে অনভ্যন্ত বাক্তিদের 

পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাব সকল কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বার! 
সকল সময়েই যাচাই করে নেওয়া উচিত। লোভ, আশা এবং উত্তেজনা, 

উচ্চাকাজ্ষী বক্তিদের কিরূপ পরিমাণে বুদ্ধিহীন করতে পারে ত1 

এইভাবে প্রতারিত কোন স্কুল মাস্টারের নিয়োক্তরূপ বিবৃতিটি পাঠ 
করলে বুঝা! যাবে। 

অ ২--৪ 
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"আমি পূর্বেকার ঘটনাগুলি স্মরণ করে বরং লঙ্জিতই হয়ে উঠি। 

আমার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এভাবে ঠকানোর 

বিষয় ভেবে আমি অবাক হই। আমি নিজেও অনেককে বহুবার 

নানা ভাবে ঠকিয়েছি। তবু ঠকামীর পন্থাগুপি সম্বন্ধে সম্যকরূপে 

অবগত থাক। সত্বেও আমি ঠকলাম। তার কারণ লোভ আমার 

স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি সাময়িক ভাবে অপহরণ করেছিল) তা না 
হ'লে অত বড় একজন মহাজনের সন্ধানে আমি এ সামান্য খোলার 

বাড়িতে যেতাম না। তারা যখন বলল ষে মহাজনটি কোনও 

এক বাশষ কারণে এই সময়টায় এখানে এসে থাকেন, তখন তাদের 

এই অদ্ভুত ব্যাখ্য/ আমি অবলীলাক্রমেই বিশ্বাস করি। মহাজনের 
সাজানে। ভূত্যটি যখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে জানাল, “দয়াময় ! 

আপনি আমার মনিবকে বাচান। তা না হ'লে ওরা গুকে মেরেই 

ফেলবে ।* তার সেই কান্নীকে আমি মার়াকান্না বলে আদপেই বুঝি 

নি। সাজানে। জুয়ায় সর্বস্বান্ত হওয়ার পরই কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে 

আসে। আমি আবিষ্ট ব্যক্তির স্যায় প্রায় মাইল পাঁচেক উদ্দেশ্ব বিহীন 

তাবে হেঁটে চলি। প্রায় সাত-আট দিন এই লজ্জাজনক কথা কাউকে 

জানাই না। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের জানালে হয়ত সেইদদিনই 
আসামীর] ধরা প'ডত এবং আমার অপহৃত অর্থও হয়ত আমি পুলিশের 
সাহাযষো উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম ।” 

নওসেরা- অন্যান্য 
এই বিড গ্যাস্বলিঙ-এবর অভিনয় ব্যতীত অন্তান্ত রূপ অভিনয়ের দ্বারাও 

নওসেব! হুরুত্তর৷ ছর্বলচিন্ত মানুষদের ঠকিয়ে থাকে । নিয়ের বিবুভিটি 
পড়লে বক্তব্য বিষয়টি সমাকরূপে বুঝা যাবে। এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে 
প্রণিধানযোগা । অপরাধটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সঙ্ঘটিত হয়েছিল | 



১ নওসেরা--অন্ভান্ 

“আমি এই শহরে একজন নৃতন ব্যবসাদদার। আমার গুঁধধপত্রের 
কারবার আছে। ছুপ্রাপ্য বিধায় আমার দোকানে কিছু কুইনাইনের 

ঘাটতি পড়ে। ফলে প্রয়োজনীয় কুইনাইন আমি কালোবাজার 

[ 919০8-7151105£ ] হতে সংগ্রহ করতে ষনস্থ করি । অচিরে একজন 

দালালেরও সন্ধান পাওয়] যায়। বর্তমান কালে পারমিট বা ছাড়পত্র 

ব্যতীত কুইনাইন্ ক্রয় বা বিক্রয় শিষিদ্ধ। দালালটি আমাকে গোপনে 
এই কুইনাইন. ক্রয় করবার জন্বে পরামর্শ দেন। এই জন্য একজন বড় 

ভাটিয়৷ ব্যবসাদীরের কাছে তিনিই আমাকে নিয়ে ষান। ভাটিয়া 

ব্যবসাদার ভত্রলোকটির কাছে আমি এও শুণি যে সরকারী ট্রেজারি 

হতে কুইনাইনের টিনগুপি কোনও এক বাক্তি চুরি করে তার কাছে 

বিক্রয় করে দেবার জন্তে রেখে গেছে । এই লময় কুইনাইনের আমার 

অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এতে আমার লোভ বেড়ে যায়। চোরাই 

জেনেও সস্তা দরে আসি উহা কিনতে বাজি হই। ভাটিয়৷ মহাজনটি 

কিন্তু কিছুতেই ম্ববাটীতে মাল আনতে রার্সি হন না। তিনি আমাকে 

শহপের একটি নিরালা উদ্যানে ছুপুর বেলায় মুল্য বাবদ চারি হাজার 
টাক সমেত হাজির থাকতে অন্তরোধ জানান। যথা সময়ে নির্ধারিত 

স্থানে এসে আমি হাজির হই। ওষধের মৃল্য বাবদ চারি হাজার টাক! 

ব্যাপারীটির হাতে হিসেব মত তুলে দিয়ে মার্কামারা কুইনাইনের 

টিনগুলে! গুনে নিচ্ছিলাম। নিরাল! ছুপুর। সেই সময় সেইখানে 

জনপ্রাণীরও আঁদবার সম্ভাবনা নেই। কিন্ত ঠিক সেই সময়ই সেখানে 
মোট। মোট] জন চার মি. আই, ভি. পুলিশের আবির্ভাব হুল।& 

পুলিশরূ/প তাদের বুঝতে পার! মাত্র দালাল ও মেই ব্যাপারীটি উভয়ে 
* কোনও অপরাধ-পদ্ধতিতে পুলিশেক অতিপয়ের বাবস্থ। খাকলে, উহ্থাকে বলা হয় 

*্ধড়িমি" পদ্ধতি । বহ ক্ষেত্রে নিয়পদ্থ কোনও অসাধু পুলিশও এদেয়কে সহাত। করে। 
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টাক] নিয়ে এক দৌডে পালিয়ে গেল। পালাবার সময় দাপাঁলটি 
অস্ফুট, শ্বরে আমাকে সাবধান কর্ধে বলে গেপে?, মশাই পাশান। শীদ্ 

পালান। গোয়েন্দ। পুলিশ এসেছে । এ |, তাদেএ পিছু পিছু শ্রামিও 

সবে পড়ছিলাম, কিন্তু পুলিশ কয়জন দৌডে এসে আম'বে ধরে 

ফেশণ, তাদের নেতা ছিল একজন ছুল্মবেশী জমাদার। ঠোৌঞ্ ডে 

আমার মাথায় একটা চাটি কপিয়ে তিনি আমাকে বললেন, **'লা 

তুম্ বাতারে জলদ্দ, কোউন লোগ তাগা আভী।” এর পর জমাদার 

সাহেব কুইনাহনেক টিন কয়টি আমার নিকট হ'তে কেডে নিয়ে সঙ্গেও 
লোকদের হুকুম জ"নীণ, গলে চলো শহ্বাশেকো থানামে । চোরাই মাণ 

ক্রয়ের শেষ পরিণাত যে জেল ৩1 আমার জানা ছিল। আমি নাচার 

হয়ে কুইশাইনের টিশগুপো এবং সেই সঙ্গে আমার শেষ কপর্দকটিও 

তাদের উৎকোচ দিয়ে আমি মুক্তি ক্রয় করি। তিন দিন তিন রাত পবে 

আমি জানতে পাপ্রি যে এই লেনদেনটি আসলে ছিলি একটি অভিনয় 

মাত্র। এমন কি পুলিশ কয়জনও আসল পুলিশ নয়। উহার! সকলে 

নকল পুটিশ মাত্র । দালাল, ব্যাপারী, পাপশ--সকশলেই একই ঠগী 

দলের দ””। ভয়ে ও লল্জায় বিশ্খটি আমি চেপেই গিয়েছিলাম । কিন্তু 

পরে বেনণও এক বন্ধুব পবাধশে আমি থানায় এজাহার দ্িই। 

তদপ্তের প্র পুশ অপরাধী বয়দিকে ধরে আনলে আমি তার্দের 

সনাক্তও ক বি।” 

কোনও হৌোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধ-পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু অদদল- 

বদলও দেখা যায়। অর্থাৎ কি”শা! জাল পুলিশের বদলে প্রথমে এসে 

হাজির হয় সাজানে। গুগ্ডার দূল-_জন পীচ-হয় ঘণ্ডামার্কা লোক ক্বঠাৎ 

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে উভয় পক্ষকেই মারধর করে এবং অর্থাডি 

তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে থাকে । এর কিছু পরেই আবিভূর্তি 
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হয় জাল [নকল] পুলিশের দল। এই নকল পুলিশের আবির্ভাবে 

পাজানে! গুপ্ডারা পলায়ন করে এবং পলায়নে অপারক হয়ে প্রতারিত 

বাক্তি যথারীতি ধর! পঃডে উৎক্ষোচ দিয়ে আত্মরক্ষা করে। 

উপরের ঘটনাটি অসাধারণ প্রতারণার একটি বিশেষ উদাহরণ | আমি 

গমন অনেক ব্যক্তির কথাও শুনেছি যে গোপনে নিষিদ্ধ কুইনাইন 

কিশে দেখেছেন টিনগুলিতে কুইনাইনের বদপে ময়দা ভরা রয়েছে । 

এই ভাঁনে প্রতাবিত হওয়া পত্বেও এ কথা ভাপা পুলিশকে ক্দানান নি। 

[াণ তাদের ধারণা) নাষদ্ধ পণ্য বে-আইশি ভাবে সংগ্রহ করতে ভারা 

পাস পেয়েছেন, এ কথা স্বীকার করণে পুটি শের কবলে পে তাদেরও 

হয এ সানা পেতে হবে। কিন্ক তাদের এইবপ ধারণা ভূল । নগুসেবা 

দর্বত্তদেব প্রত্যেকটি অপরাধ-পদ্ধতি সম্বদ্দেট পুপিশ অবগত আছে। 
+ বূণে মানুষের অন্তশিহিত অপবাধ-স্পৃহ] শাগ্রত করে নওসেরা 

হুবত্তরা মানুষকে গোভী করে ভুলে তাদের ঠকয়ে থাকে, তা পুপিশ 

ভাশ ভাবেই জানে । এই অব অপণাধ সম্বন্ধে গঠারিত ব্যক্তিরা থানায় 

যথাসত্বপ্ এজাহার দিলে তাা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের 

উপকার করবেন--এই ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে তাদ্দের কোনওরূপ 

বিপদেরই সম্ভাবনা নেই । 

সাধারণতঃ নওসেরা অপরাধীরা অপকর্মের নময় কোনওরূপ বল 

প্রকাশ করে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগেরও কথা 

শুনা গিয়েছে । প্রতারণার জন্ত অকুস্থগে নীত ব্যক্তিদ্বের কেহ কেহ 

দর্ব তদের এই অভিনয় [ মধ্যপথে ] ধরে ফেলে স্থান ত্যাগ করতে চায়। 

সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের অক্ষত দেহে যেতে ওয়াই হয়। 

কিন্ত এইরূপও শোনা গিয়েছে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অবস্থায় 

তাদের অর্থার্দি বলগ্রয়োগ ছার! অপহরণ কর] হয়েছে। এইরূপ 
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অপরাধকে রাহাজানি [88০)০:ঘ] অপরাধ বল হবে। উহাকে কখনও 

প্রতারণা অপরাধ বলা হবে না। সাধারণতঃ ঠগী দলের অপরাধীরা 

নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে । এই কারণে অপরাধের এইরূপ 

ষ্টাত্ত অতীব বিরল। বলপ্রয়োগের কথা শোনা! গেলে বুঝতে হবে 

আসলে অপরাধীর] নওসের] দলের নয়, কিংবা এ দলে এমন কাউকে 

কাউকে [ নবাগত ] নেওয়া! হয়েছে, যাদের নির্বল সাঁম্পত্তিক অপরাধী 

মনে হলেও আসলে তারা সবল শোণিতাত্মক অপরাধী। 

টপক ঠগী 

টপব। ঠগী বা টপকাওয়ালারা অসাধারণ € বঞ্চকদের অপর একটি 

উল্লেখযোগা খিভাগ। প্রায়শঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্বুস্থানীরাই এক বিশেষ 

পদ্ধতিএ সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে । টপকা ঠগীদের দলগুলি 

সাধারণতঃ চাব কিংবা গাচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে । এর: 

পালিশ করা সোনা বাট বা বালার আকাখের পিতলের টুকরাঁকে 

সোনা দ্রব্য ধলে চালিয়ে লোভী লোকেদের ঠকিরে থাকে । 

সাধারণতঃ এরা মজুরদ্দের হপ্তার দিনে তাদের যাতায়াতের পথে 

কিংবা পল্লী অঞ্চল হু'তে আগত যাত্রীদের অপেক্ষা রেলওয়ে 

স্টেশনগুলিতে ওৎ পেতে বমে থাকে । শহুরে লোকেরা এদের 

টপক1 ঠগী বলে থকে । পল্ীগ্রামের লোকের! এদের বলে থাকে বাল। 

খেলার দল। | 

চম্পারণ এবং নেপালের নিয়া, মজঃফরপুরের সোনার, ছুলাদ্ ও 

মুণ্ডা মুসলমান প্রভৃতি ম্বভাবদুর্বত্ত জাতির লোকের! পলী অঞ্চলে 

এই খেলার সাহাধো লোক ঠকিয়ে থাকে । এরা পিতলের বালাকে 
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সোনার বাল! বলে চালিয়ে লোক ঠকায় ; এই কারণে লোক ঠকানোর 

এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ 'বালা খেল” ব1 “বালাটি/ক্'ও বলে। প্রদেশের 
রেলওয়ে স্টেশন সকল ও রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টগুলিই এদের 

প্রধান কার্ষক্ষেত্র। শহুরে টপকা ঠগীরা বালার পরিবর্তে বার ব! 

বাট, ব্যবহার করে। বিড গ্যান্থলিঙ-এ ন্যায় ইহাও একটি বাস্তব 

অভিনয়। এই প্রবঞ্চকদের মধ্যে কেহ সাজে পথচারা, কেহ সাজে 

স্যাকপা, কেহ সাজে ভিখারী, কেহ বা সাজে পুপিশের সিপাহী । 

কিরূপ পদ্ছতি ছ্বার1 টপকা £গীণা বড বড শহরের পথচারীদের ঠকিয়ে 

থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পডশে বুঝা যাবে। 

“ঠাকুরমার অহ্ুরোধে আমি পঞ্চাশ টাকা ছোটকাকাকে মনিঅর্ডার 

কঞ্বার জন্তে পোস্ট আফ্িস যাচ্িপাম। রৌদ্রের প্রথর তাপে 

ফুটপাথগুণো তেতে উঠেছে । আম এ ধিন "মাত কষ্টে পথ চশছিলাম। 

হঠাৎ একজন আধাখযপী গেইষা1 গোছেপ লোক আমার কাছে এসে 

জিজ্ঞেস করলেন, “মশাই আপনি কইতে পারেন? সোনাপট্র কোন 

দিকে যাতি পারবো ? ভদ্রলাঞ্কে কোণকাতায় নখাগত বলে মনে 

হলে], তাই একটু সহান্ভূতির স্বরে আমি তার এই প্রশ্নের উত্তর 

দিলাম, “কোলকাতায় আপনি নৃতন বুঝি? তা ওটা বেশি দূর নয়। 

এই ব্রাস্ত! ধরেই এগিয়ে যান।” ঠিক এই সময়েই পাশেয় গলিট। থেকে 

একদল লোক সেখানে এসে ভিড করে দাডালেো।। তাদ্দের কথাবার্ত। 

হতে বুঝা যায় ষে তার] কান্ুভকত নামে একখানা হিন্দী ছবি দেখতে 

চলেছে। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি ভিভ ঠেলে অবশ্য হুবামাত্র সেখানে ঠং 

করে একটা আওয়াজ হলো । শবটি লক্ষ্য করে চোখ নামাতেই আমি 

দেখতে পেলাম নীল কাগজে মোড়া একটি সোনার বাট বাস্তায়] 

পড়ে রয়েছে । বেশ বোঝা গেল যে, সোনাট। ওই তত্রলোকেক 
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পকেট থেকেই পডেছে। এই সময় একজন সরল-মন! পথচারী যুবক 

বাস্ত। দিয়ে যাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ভিথারী গোছের 

লোক সোনার বাটট] কুডিয়ে নিয়ে ওই যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞাস 

করলে, হ্যা মশাই এটা কি সোনা? এই টপকা ঠগী দলের 

কার্ধপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আমি শুনেছিলাম। তাই কৌতুহলবশতঃ 
কাউকে কিছু না বলে ব্যাপারট! আমি পরিলক্ষ্য করতে থাকি। 

ইতিমধ্যে সোনাপট্রিগামী গেঁইয়া লোকটি সেখানে ফিরে এলেন। 

গেঁইয়া লোকটিকে ফিরে আসতে দেখে সেই ভিখারী লোকটি 

বিনা বাক্যবায়ে সেখান থেকে সরে পডল। গেঁইয়া ভব্রপোকটি সেই 

পথচারী সরল মন! যুবককে শুনিয়ে শুনিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 

“মশাইদের কি কেউ এখানে একট] সোনার বাট কুডিয়ে পেয়েছেন? পাচ 

হাজার টাক। দাম মশাই । হায। আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে । 

এইখানটায় বোধ হয় ওটা পডেছে। ভায়হায় হায়! এর পর প্রায় 

পাগলের মত হয়ে ভদ্রলোকটি স্থান পরিত্যাগ করলেন। সেই ভিখারী 

পোব্টি এইবার পুশরায় সেইখানে হাজির হয়ে সোনাট। পরীক্ষা 
করছিল। এমন সময় ভিডের ভিতর থেকে আর একট লোক বেরিয়ে 

এমে বলে উঠপ, “মাইরি মাইরি । এতো সোন।-_-সোন1।” “দেখি 

দেখি দেখি--১ ইতিমধ্যে অপর আর একজন গ্রগাগোছের লোক 

এগিয়ে এসে বলে উঠল, “এই 1! খবরদার বলছি! এ ভদ্রলোকের 

পকেট থেকে ওটা পড়েছে । আমি নিজে ওটা পডতে দেখেছি । 

ডেকে আন্ লোকটাকে, না হয় থানায় জম দে ।” ঘাবডে গিয়ে 

তাদের সকলেই সোনাপট্রিগামী তদ্রলোকটিকে অনেক খোঁজাখু'জি 
করল। কিন্তু তার কোনও সদ্ধানই আর পাওয়! গেলো না। এর 
পরে সকলেই সোনাটা থানায় জমা দেবার জন্যে প্রস্তাব করলে। কিন্তু 



নর টপকা ঠদী 

যে লোকটি সোনাটা পেয়েছে সে কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে 
একটা উপ্ট! প্রস্তাব আনল। মাথা ও হাত নেডে নে বলে উঠল, 

“আরে রেখে দেন মশাই, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। পুলিশের পেটে 
না দিয়ে আন্তন এট] আমর! নিজেরাই ভাগ করে নিই। কটা টাকা 

পেলে ষে আ*র] এক্ষ'ণ মেট্রোয় যাব, কাল, ভক্তের নটা চামেলীবিবির 
বাডিতেও ষেতে পারবো। কি মশাখ আপনারা রাজ গাছেন তে]? 

অত দ্দামী একটা সোনা বাট অত সম্তায় কিনতে কেনা রাজ হয়? 

শকলেই ঝুঁকে প'ডে সোনাটা বাৰে বারে পরাক্ষ] কবতে শুক করল । 

এদ্দের মধ্যে একজন ছেোআী-মনা-লোক বলে উঠল, “দেন মশায়, দেন, 

মামি দেব । কিন্ধ আশার কাছে আছে মাই'বএঠ কুলে পঞ্চাশ টাকা।, 

কন্ধ সেভ ভিথাবী শ্গেকটা কিছুতেই আশি টাকার কমে সেটি ছাভতে 

গাক্ষি হয না। থচারী সেঠ সরপ-মন] যুকটি এতক্ষণ অবাক হয়ে 

বষখটি পঞিপক্ষা করছিপ। এদের মধ্যে একভন এইবাব সেই যুবকটির 

পাছে এগিয়ে এপে বনে, “মামার হাতের এই সোনা ঘডি6। বন্ধক 

রেখে আমাকে তিশটা টাক] ধাব দিতে পাবেন? কালই আ।শ টাকাটা 

আপনাব বাটা ঠি খানায় দিয়ে আপব।, এই পোকঢাকে এক ধাক্কায় 

পবিয়ে দিয়ে সা১শের আর একজন লোক বললে, "শুনবেন না মশাই, 

গুব এ আজে-বাঞ্জে কথ! । আমি [দচ্ছি পঞ্চাশ টাঞ্? আর আপনি 
দিল পঞ্চাশ । আন্রন আমরা ছু'জনে মলে সোনাটা কিনে নিই। 

সোনাটা অব ম্মাপানই রেখে দ্িন। আমি খিক্ি করতে £গলেই 

তো! পুলিশে আমায় পাকড়াও করে বলবে, আরে শাল! বিডিওয়াল। ! 
তোর বাবা তোর জন্যে মোন] রেখে গেছে, না? আপনারা মশাই তো 

তদ্দরপোক আছেন। আপনা] ঠিক বিক্রি করে নেবেন । নিন্-নিন্ মশাই, 
সোনাটা! কিনে নিন্। পথচারী সেই সঞ্ল-মন] যুবকটি এ?পর আর 
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লোভ সামলাতে পারল ন]। প্রায় একশতটাক সঙ্গে নিয়ে সেও কাউকে 

মনিঅডণপ করবার জন্যে পোস্ট অফিসে চলছিল। মনে মনে 

সে ভেবেছিণা যে সোনাটি এক্ষুণি সোনাপটিতে বিক্রয় করে হাজার 

দই টাকা মে লাভ করতে পারবে এবং তারপর তা থেকে একশ' 

টাক বাপ করে নিষে মশিঅভ্শারটা ন' হয় সে পরের দিনেই 

করে 'দবে। ইতিমধ্যে গান্তার ওপারের ফুটপাতের উপ জন দুই-তিন 

হিন্দুস্থানী এমে দাভিয্ছে। তাদের সঞ্লেব হাতে ছোট ছোট খেঁটে 

লাঠি। সেহ শোকগুপোর দিকে আঙুল দেখিয়ে একজণ বলে উঠল, “এই 

গোয়েন্দা পুশিশ এসে গেছে । এটা নেবেন তে। তাডাঙাডি নিয়ে নিন। 

লোভে পড়ে যুবকটি তাভাতাডি এএশত ঢাকা পকেট থেকে বার 

করে সোনাঢ1ঞ্নে শাচ্ছল আরকি । এমন পময় মামি এগিষে এসে 

ছোকরাটিকে শিবন্ত করে বশলাম, আবে 1 এ তৃশি কি করছ খোকা? 

ওর এ বাট কখনে! মোনা নব | ওটা একট] চকচকে পেতণ । এরা সব 

টপকা এগীণ দশ ১ এমন করে লোক ঠায় |” এরপর ঠগীগুলোকে 

আমি ধমক "যে বপশাম, চাণাকি পে.ফছ সব, না? জামার কথা 

শুনে যুবকটি ত৬ক্ে গিষে সরে দ্াভাবা মাত্র অপর আগ একজন ভদ্রবেশ্য 

পথচাঞ্ী এগিষে এসে নোনাট। আশি টাকায় কিনে নিয়ে বপে উঠলেন, 

“নামশাই। এ সোনাই । সিলেটে আমাদের দোকান ছিল ষে।” 

এর কিছু পরেই ঠগীর দল ফোন] বণে পিতলটি ভদ্রলোককে গছিয়ে 

দিয়ে একে একে সেখান থেকে সণ পভল | ঠগীর দল চলে যাবার 

পর ভত্রলোকটি ফুটের সানের উপর সোনার বাটটি একটু ঘষে নিলেন। 

এতক্ষণে বেশ বোঝ! গেল যে বাটট। পিতলের, সোনার নয়। একটু- 

আধটু পরীক্ষার পর উনি বুঝলেন যে ওট1 একট] শিতলের বাট । 
ভদ্রলোকটি একেবারে অস্থির হয়ে কেদে ফেলে আমাকে বললেন, “কেন 



৫৯ টপকা ঠগী? 

আপনার কথা শুনলাম না, মশাই ! আমাকে আপনি এবার বাচান 

একটু । সামনের এ গলিটার মধ্যে ওরা একটু আগে ঢুকেছে। 

আন্থন একটু খুঁজে দেখি । ভদ্রলোকের এই নির্কৃদ্ধিতার জন্য তার 
উপর আমার দয়া এসেছিল। তাও সেই কান্নাকাটি আমাকে অভিভূত 

করে দিল। দয়াপরবশ হয়ে ভদ্রপোকটিকে নিয়ে আম কপাবাগান 

বাস্তর একটা নির্জন গলির মধ্যে দুবুত্তদের সন্ধানে ঢুকে পভলাম। 

এই নির্জন গলিটার ভিতর এসে ভদ্রলোকটির চেহারাট1 হঠাৎ যেন 

বদলে গেল। পকেট থেকে চকচকে ধার।ল ছোর] বার কৰে সেট। 

আমাব মাথাব উপর উঠিয়ে ভদ্রলোক হেঁকে উঠলেন, এবে শালা 

জান বাচাও। ভাগা হামাদেৰ শিকার!” দেখতে দেখতে সেখানে 

আবও সাত-াটজন গুণ্ডা এসে গাজির হল । তাদের কারুপ হাতে হিপ 

লোহার ডাণ্ডা, কারুর হাতে লাঠি, কাবোর হাতে ধারালো চক্চকে ছুরি | 

ভবে কাপতে কাপতে আমি একে একে আমার হাতের আঙ.টি, 

মানবাগ, ফোন।ণ ঘি, ফাউন্টে পেন, এমন কি পেনসিণট। পর্যন্ত 

তদেণ হাতে তুলে দিতে বাধ্য হহ। এইবপে তাদের ব্যবসা মাটি 

করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত স্বরূপ সববস্বাপ্ত হয়ে আমি অধসাদে ক্লাম্ত চেছে 

থানায় এসে এজাহাএ দিই । মনে মনে আমার একটা দম্ভ ছিল 

যে আমি চালাক এবং বড সাবধাণী। কিন্তু সেই দত্ত আজ আর 

আমার একটুকুও নেই। এই গুগার দল আমার সেই দস্ত ভেঙে 

গিয়েছে ।” 

এই টপকা। ঠগীরা অপরাপর ঠগীদের ম্যায় নির্বল অযৌনজ 
সাম্পত্িক অপরাধী হয়ে থাকে । পারতপক্ষে তার] কারুর উপর 

বলপ্রকাশ করে না। নির্বল সাম্পত্তিক প্রবঞ্চনার দ্বারাই এরা 

ম্াস্থষের অর্থ অপহরণ করে থাকে । কিন্ত বিশেষ ক্ষেত্রে এই দলের 
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কাউকে কাউকে আমরা বলপ্রকাশ করতেও দেখি। এর কারণ 
'্বরূপ শহরে অপরাধীদের মধ্যে দুষ্ট মিশ্র দলের কথা বলা যেতে 
পারে। সবল এবং নির্বল__এই উভয়বিধ ব্যক্তিদের নিয়ে এই দল 
গঠিত হয। তবে এইরূপ ঠিশ্র দল এখনও পর্যন্ত কর্দাচিৎ দেখা! যায়; 
সাধারণতঃ এই টপকা ঠগীবা নির্বব অপবাধীহই হয়ে থাকে। এব! 
অপকর্মের সময় কখনও কাউকে আঘাত শানে নি। সক্রিয় অপরাদীদের 
সহিত তাদের প্রাঃই কোন বপ সম্পর্ক থাকে ণা। এই মিশ্র দল 
সচ্ছন্ধে দামি অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু আলোচনা 
করেছি। বুঝবাব সুবিধার জগ্তে উহার ক্য়িদংশ নিয়ে উদ্ধ ত করলাম । 

[ অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য | ] 

“সাধারণ ভাবে "্মামপা দেখে এসেছি যে পকৈটমাব, ছি'চকে চোব, 
ঠগী *ভূতি অপরাধীবা ধৃত হওয়ার কালীন কাহাকে ও কখনও আঘাত 

হানেশি। কারণ উহাবা নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী, শোণিতপাতে 

ক্বলাবতঃই তাবা অনভ্যন্ত। কিন্ত অধুণাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 

পক্কেটমারদের আ. গ্রবক্ষার্থে ছুবিকাঘাতের কথা শুনা! গিয়েছে । ইহার 

কারণ সম্বন্ধে এইৰপ বলা যেতে পারে । আসলে এই সকঙ্গ 'অপরাধা 

থাকে *শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী । জনবহুপ শহরে স্ববিপাব জন্যে 

এএ| পিক-পকেঢদের কার্ষ পদ্ধতির অনুসরণ করে--কিন্ু অনভ্যাসের 

কারণে তাঁরা ধা পড়ে, এবং ধরা পভার সঙ্গে সঙ্গেই এদের আসল 

হ্বপ্ূপ প্রকাশ হয়ে পডে। এরা তখন আন্মপক্ষার্থে ছুরি ব্যবহার 

করে। আসলে ইহারা পিক-পকেট করে না, ইহারা করে সবল 

রাহাজানি [170৮৮৪: ] এবং উহা তারা করে পকেটমারার অছিলায়। 

উহ তাদের অপপদ্ধাতর পূর্বাংশরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। 

আজকালকার পিক-পকেটরা সেফটি-রেজার ব্রেড. ব্যবহার করে। 



৬১ নোট ডব লিঙ, 

ইহাধা কখনও ছুরি ব্যবহার করে না, এমন কি ইহার! ছুরি সঙ্গেও 

রাখে না। ইহা! ছাড়া বড় বড় শহরে চণ্ড থানা, জুয়ার আড্ডা! প্রভৃতি স্থান 
অপরাধীদের ক্লাব্ঘর বা আড্ডাখানার কাজ করে। এই সব আড্ডায় 

এবং বেশ্াগুহে নির্বল অপরাধীদে সহিত সবল অপধাধীর্দের মেলা- 

মেশার স্থষোগ ঘটে । একটি বোমাক বা! বোখাবষী বিমানকে যেমন বছ 

পাহারাদার বা ফাইটার প্লেন খিরধে নিয়ে চণে, তেমনি বন্ধুত্ব বশতঃ 

একজন নির্বল পিকৃপকেটকে তার দল হতে তাড়িয়ে শিয়ে একজন 

সবল অপরাধী অপকর্মে বহিগত হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরপ ক্ষেত্রে 

কথিত সবল অপরাধীটি তাদেএ পাহারাদারের কাজ করে। এই স্থলে 

নির্বল অপরাধীটি ধরা পড়লে সবল অপরাধীটির পক্ষে বন্ধুর উদ্ধারের 

জন্যে অগ্রমর হওয়া]! অসম্ভব নয়। তবে এইরূপ ঘটন। এখনও পর্যন্ত 

বিরবল। 1কন্ত এ সম্বন্ধে আরও অন্রসম্জানের প্রয়োজন আছে ।” 

টপকা ঠগী প্রভৃতি নির্বল প্রবঞ্চকদের পক্ষেও তাদের সবপ 

অপরাধী বদ্ধুদেএ নিয়ে ঘুরাফিরা করা অপম্ভব নয়। এই অবঠগা৭! 

প্রবঞ্চন৷ ছারা অথ অপহ্ধণে অসমথ হলে এদেপ এই সকণ বন্ধ নিবাক 

দশকের গ্ঠায় আর নির্বপ থাকতে পারে না। এরা তখন ধেরহার। 

হয়ে পথচারী ব্যক্তিটির উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়। এই কারণে 

কখনও কখনও সোন! ক্রয়ে অশিচ্ছ,ক ব্যক্তিদের অর্থাদি এদের দ্বার] 

ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনীও শুনা গিয়েছে । আমাদের মতে শহরের 

অপরাধীদের মধ্যে পুষ্ট মিশ্র দলই অপরাধীদের এইরূপ ব্যবহারের 

একমাত্র কারণ। 

নোট ডবালঙ 
নোট ডবলিঙকে কেহ কেহ দোনাখেশ পদ্ধতিও বলে থাকে। 

পূর্বোক্ত অসাধারণ প্রবঞ্চনার ইহা অন্যতম উদ্দাহরণ। এই ঠগীর 
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সরলচিত্ত লোকদেয় বুঝায় যে তারা! যে কোনও একটি কারেন্সি 
নোটের ন্যায় স্ব অপর একটি অনুপ নোট বাসায়নিক দ্রব্যের 

সাহায্যে তৈরি করতে সক্ষম। সরল প্রকৃতির ব্যক্তিটি দুর্বৃত্তদের এই 
মিথা! কাহিনী বিশ্বাস ক'রে তার হাতে একখানি হাক্গার টাকার নোট 

এলে দেয়। তাদের আশা যে এরূপ দুইটি নোট তারা ফেরত পাবে। 
কিন্ত একখানি ৪ তার! আর ফেরত পায় না। কতকগুলি ফটোগ্রাফিক 
কেমিক্যাল এবং সেন্সিটিভ পেপারের সাহাষ্ে দুর্বত্তরা1 সরল প্রকৃতির 
মানুষদের বুঝায় যে সত্য সত্যই একটি নোটকে ছুইথানি করা সম্তব। 
কিরূপ পদ্ধতিতে তার! মানুষকে তার অর্থাদি দ্বিগুণ করে দেবার লোভ 

দেখিয়ে ঠকিয়ে থাকে তা নিয়ের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে। 
“ঠগী লোকটির কথা প্রথমে আমি বিশ্বাস করি নি। আমি প্রথমে 

তার এইরূপ ক্ষমতা সম্বদ্ধে তাকে পরথ করতে চাই। লোকটা 

তখন আমার কাছ থেকে একট] দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে একটা 

ফটোগ্রাফিক ফ্রেমে এটে দেয় এবং তার পর নোটের মাপ শন্যায়ী 

কাঁটা! একটি সাদা কাগজ নোটখানার সামনে মেলে ধরে_-এই 

কাগজটায় সে কি সব রসায়ন মাখিয়েও দিগ্সেছিল। এপপর সে উভয় 

কাগজটি আলোর দিকে সরিয়ে আনে । এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর 

আমি নোটের ছবির মত অন্রবূপ একটা ছাপ সাদা! কাগজটার উপর 

পড়তে দেখি। ঠগী পোকটি তখন আমায় বুঝায়, “এই দেথুন ধীরে 

ধীরে আপনার এই নোটখানিই ছিগুণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এদ্প আর 

একখানি দশ টাকার নোট তৈরি হচ্ছে এর পর দুর্ৃন্তটি আমাকে 

বুঝায় যে, প্ররোপুরি নোটখানি তৈরি হতে খরচ হবে একশোর উপর। 

এজন্যে দশ টাকার নোটেখরচ পোষাবে না৷! এ দুর্বুত্তটি এর পর আমাকে 

একটি হাজার টাকার নোট জোগাড় করতে বলে। সে বলে ষে তাহলে 
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মাত্র একশো টাকা খরচে হাজার টাকা পাওয়া! ধাবে। আমি তার এই 

কথ! বিশ্বাস করি। এইভাবে নোট ডবল করে গভর্নমেণ্টকে ঠকান 

একটি বে-আইনি কার্য । এই কারণে বিষয়টি আমি তৃতীয় ব্যক্তিরও 

কানে তুলি না। এর পর আমি আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে একটি 

হাজার টাকার নোট সংগ্রহ করে আনি। ছুবস্তটি তখন নোটের মাপে 

কাটা একটি সাদ] পার্চমেন্ট কাগজ হাজার টাকার শোটের উপর 

নিক্ষেপ করে। পূর্বের মতই সাদা কাগজটার উপর হাজাব-টাক! 

নোটের একট] স্ব ছাপ আমি পডতে দেখি। এর পর দুর্বত্তটি 
হইখানি নোটই [ আসল নোট এবং ছাপপড কাগজ ] একটা কাগজে 

বেধে ধিয়ে আমাকে মোডকটি ছুই দিন পরে খুলবার পরামর্শ দিয়ে 

সেখান থেকে সরে পডে। এদিকে কখন যে হাত সাফাই-এর সাহাষ্যে 

তিনি আমল নোটটি সরিয়ে ফেলেছেন তা আমি জানতেও পারি নি। 

হই দ্দিন ছুই রাত্রি পরে মোডকটি আমি খুলে দেখি আমার সর্বনাশ 
ইয়েছে। আসল বা নকল কোনও নোটই মোডকটিব মধ্যে নেই। 
সেখানে আছে শুধু নোটের সাইজে কাট ছুইখাণি সাদা কাগজ । 
হুরত্তটি আমাকে বুঝিষেছিল যে ছুই দিন ছুই রাত্রি পরে অপর কাগজটি 

হবন্ধু আসল নোট হবে। কিন্তু এপ পূর্বে ওগুলো আলোয় আনলে 

উহা আর তাহুবে না। এই কারণে তার উপদেশ মত আমি ছুই দিন 
হই রাত্রি অপেক্ষা করেছিলাম ।” 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সেন্সিটাইজড. পেপা হাত 

সাফাইএর সাহায্যে সরিয়ে ফেলে দুর্বত্তরা পেখানে একখানি সত্যকার 

নোট এনে সরল প্রকৃতির মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। ছাপ 

ধর] কাগজটা হঠাৎ সত্যকার নোট হয়ে উঠায় তখন আর তার কোনও 

সন্দেছে থাকে না। এর পর অনুরূপ ভাবে হাতের কায়দায় হুইখানি 
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নোটই সরিয়ে ফেলে মোডকের মধ্যে মাত্র ছুইখানি সাদা কাগজ ঢুকিয়ে 

তার উপ 'প্রবঞ্িত ব্যক্তিকে ঘণ্টা পাচেক ধরে আপধিভ ঢালবার উপদেশ 

দিয়ে ু র্ব টি বামালসহ শিখিবাদে এবং নিবিছে সবে পড়েছে । 

দোন। খেল- অন্যান্য 

পদোনাখেশ অপখাধারা নানারূ৮প শহর ও পল্লী গোকদেেব ঠকিয়ে 

থাকে । কোনও কোনও সময় এব] প্রচার কে এদের কোনও এক 

ব্যাক্ত দশখান। হাজাণ টাকার নোট কুডিয়ে পেয়েছে। যেহেতু হাজার 

টাকার ণোট ভাঙ্কান তাদের মত গণিব লোকদের পক্ষে নিরাপদ নয়, 

সেই হেতু মাত্র একশো টাকার খুচর1 নোটেগ বিশিময়ে হাজার টাকার 

নোটগুলি "বা বিক্রয় কণতে প্রস্তত। সঞগল প্রকৃতির লোতা মানুষরা 

তাদের এই কাহিনী বিশ্বাস করে শোটগুলি দেখতে চায়। এই সকল 

দুর্বভদের নিকট প্রায়ই ছুই তিন খানি হাজার বা একশে। টাকার জাল 

নোট ভুত থাকে । নেঢেপ মাপে কাটা খানকতক্চ পাগজেত্র উপরে ও 

নিম্নে জাপ নোচগুঁশ। বেখে দূর থেকে সেগুলো প্রবাঞ্চত ব্যক্তিদের 

দেখিয়ে তার! তাদের বশ্বাসও উৎপাদন করে। এপ পপ শিধণরিত দিনে 

ঝানিকালে কোনও নিজন স্থানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অথসহ উপস্থিত হয় 

এবং সেই শুভমুহুতেই কতকগুলো গুণ্ডা লোক এসে তাদের উপর 

ঝণপিয়ে পডে তাদেরকে মারধর করে তাদের অর্থ কেড়ে নেয়। কিংবা 

কোনও কোনও দেত্রে জাল [ নকল ] পুলিশ এসে উভয় পক্ষকে গ্রেপ্তার 

করেমারধর করে ।'পরে উৎকোচন্বরূপ উভয়পক্ষেরই অর্থাদি হস্তগত করে 

তারা স্থান পরিত্যাগ করে। তবে সব সময়েই যে জাল পুলিশ বা জাল 

গুগার আবির্ভাব হয় তা নয়। অধিক ক্ষেত্রে এই সব ঠগীর! প্রথমে 
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আসল ব৷ জাল নোট দেখিয়ে পরে কতকগুলে৷ কাগজের একটা বাগ্ডিল 
প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের [ 1০008 ] হাতে হাত সাফাই-এর সাহায্যে গছিয়ে 

দেয়। এই সব ঠগীদের মধ্যে বার রেলওয়ের কুলি সাজে তারা বলে 

নোটগুলি তার! ট্রেনের কামরায় কুড়িয়ে পেয়েছে এবং যদি তার! 

রাজমিস্বি সাজে তাহলে তারা বলে একটা ভাঙ্গা বাড়ি সারাতে 

গিয়ে সেগুলো তার হস্তগত করেছে। কেউ কেউ ভান করে থাকে ষে 

মাটি খুঁড়তে খু'ড়তে তারা গুপ্তধন পেয়েছে । কোনও একটা বড় 
ট্রেন ছুর্ঘটন1 ব! বড় একটা জাহাজ ডুবির খবর কাগজে বেরুলে এই সব 

ঠগীদের অত্যন্থরূপ সুবিধা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নোটের বদলে 

সোনার গহন1 পেয়েছে-এইরূপও তার বলে থাকে। প্রবঞ্চিত 

বাক্তিরা এই গহনা গোপনে কিনতে গিয়ে তারা সোনার গহনা না 

কিনে সহত্র সহশ্র মুদ্রার বনিময়ে কিনে আনে কতকগুলে৷ পিতলের 

বা গি্টি করা গহুনা। 

পলী অঞ্চলে নিয়বঙ্গীয় ব্যাধ নামধেয় দোনাখেল অপরাধীরা এক 

অদ্ভুত উপায়ে সরল প্রকৃতির গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে থাকে । লোক 
ঠকানোর এই অভ্ভুতপূর্ব পদ্ধতিকে বল হয় “লক্ষ্মীর ভর” পদ্ধতি। 
এর! মানুষকে বুঝায় যে তাদের কাছে একটি অক্ষয় ঘট বা কলস আছে। 
মোহর ভরা মন্ত্রপূত এই কলসের অর্থ কখনও ফুরাবে ন7া। আসলে কিন্ত 

কলসটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে উপরে কতকগুলো গিল্টি করা মুদ্রা বা 
চকচকে পয়সা রেখে তার] রাত্রিকালে গৃহস্থদের তা দেখিয়ে থাকে । 

লোভী গৃহস্থদের কেউ কেউ বহু অর্থের বিনিময়ে উপরি উল্লিখিত 
*লক্ীর ভর” কিনে সর্ধস্বাস্তূহয়েছেন। এইরূপ বহু কাহিনী বঙ্গীয় 

পুলিশ বিভাগের গোচরে এসেছে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব 
ঠগীরা মোহর ভর! কলস মাটি খু'ড়ে পেয়েছে--এইকপ কাছিনী বলে 

অ ংস্৫ 
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গ্রামবামীদের কাছে অনুরূপ মাটি ভরা কলস বিক্রয় করতে সমর্থ 
হয়েছে । এই সব ঠগীদের কাছে কয়েকটি সত্যকার আকবরি মোহর 

মজুত থাকায় এই সব অপকার্ধে তাদের বিশেষ স্থবিধ! হয়। গ্রাম- 

বাসীর! এই সব মোহর প্রথমে ম্যাকরা দ্বার! যাচাই করে নেক্। 

কিন্তু এত সাবধানত। সত্বেও তার্দের আমর প্রবঞ্চিত হতেই দেখি--এর 

একমাত্র কারণ অতি লোভ। «লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” গ্রবচনটি 

অতীব সত্য কথা। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতিকে বল! হয় 
]69807৩ ৭ু::০৮৬ পু10% বা গুধধন প্রাপ্তির পদ্ধতি। 

নওসের] পদ্ধতি ভারতে উদ্ভাবিত হলেও একটু অদল-বদল করে 

উহা যুরোপ প্রভৃতি দেশেও গৃহীত হয়েছে। যুরোপে কোটিপতি- 

গণের [ মিলিয়োনিয়ার ] মৃত্যুর পর দরিদ্র দুরসম্পকিত আত্মীয়দের 
প্রায়ই তাদের উত্তরাধিকারী হতে দেখা যায়) এদের খুঁজে বার 

করবার ভার পড়ে হ্বর্গত ধনকুবেরদের উইল প্রস্ততকারক আযাটনিদের 

উপর। এই সবক্ষেত্রে আটনির! এদেরকে সংবাদপত্র মারফৎ তাদের 

অফিসে আহ্বান করে আনেন। এইজন্য এ দলের একজন পথের 

মধ্যে সংবাদপত্রের এরূপ এক বিজ্ঞাপনের কাটিঙও সহ মোড়ক নিক্ষেপ 

করে পরে ওটা শিকারমন্য ব্যক্তির সম্মুখে খোজাখুজি করেন এবং 

তাতে অসফল হয়ে উনি স্থান ত্যাগ করলে অন্যের! সেটা খুঁজে পায় 
ও সেটা সেই শিকার-মন্ ব্যক্তিকে দেখাতে থাকে । কখনও এ 

নকল উত্তরাধিকারী শিকারমন্ত [ ভিকটিম্] ব্যক্তির নিকট টাকা 
কর্জ নেওয়ার চেষ্টা করে এই বলে যে সম্পত্তি পাওয়ার পর তাকে 

প্রচুর অর্থ সে বকশিস্ দেবে । 
বহক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতন বাষ্ট্রকেও এই দলের লোকেরা 

এই পদ্ধতি দ্বারা অভিনব উপায়ে ঠকিয়ে থাকে। এই সম্পর্কে একটা 
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চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধাত করা হলো। এরা সাধারণতঃ 

আন্তজাতিক প্রবঞ্চক হয়ে থাকে । 

“আমি অমুক মোটর কার এজেন্সির ম্যানেজার। এ শনিবার 

সকাপ ১০টাতে জনৈক স্ুবেশ বাঙালী ভদ্রলোক আমার অফিসে 
এলেন। টকটকে লাল তাঁর চেহারা। পরনে যুরোপীয় পোশাক। 

ঠোটে জলম্ত চুখট ও মুখে ইংরেজি বুলি। ভত্রুলোক আঠারো হাজার 
টাকার দ্রামের একটি মোটর কার কিনতে চাইলেন। তবে হাঁ 

নগদ তথুনি তিনি দশ হাজার টাকা দেবেন বটে কিন্তু বাকি টাকাট। 

ব্যাঙ্কের চেকে প্রদান করবেন। গাডিট] কিন্ত তার তখুনি চাই। 

আমি অচেনা ভদ্রলোকের এ প্রস্তাবে “কিন্ত কিন্ত ভাব দেখালাম । 

ভদ্রলোক তা বুঝে জ্বর কুচকে বললেন-_“এই দেখুন আমার লয়েডস্ 

ব্যাঙ্কের পাশ বুক। ওতে আটাশ হাজার টাকা জমা রয়েছে। 
লাস্ট  উইথড্রত্খাল মাত্র ফাকে । আমি পাশ বুকট। 

পরীক্ষা করে দেখলাম ওটা আপ.-টু-ডেট করা আছে। তা ছাডা 

ওর নামের পাশ বুকের শঙ্গে আনা চেক বুকও দেখলাম ও পরীক্ষা 

করলাম। অতো দামী গাড়ির খদ্দেব কালে-ভদ্রে পাওয়া যায়। এই 

হযোগ পরিত্যাগ করতে আমি পারি নি। ভদ্রলোক নগদে ও চেক 

যোগে মুল্য মিটিয়ে গাঁড়ি নিয়ে [ শ্বয়ং চালিয়ে] চলে গেলেন। এবপর 

বেলা প্রায় একটার সময় একজন গোঁফওয়াল! বাঙ্গালী ভদ্রলোক 

আমার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তার আমাদের সেই 

বিক্রীত মোটর গাড়ি ও হাতে আমাদের কোম্পানির এ গাড়ি 

সম্পকিত বু বুক [যা নাম পরিবর্তনের জন্য পূর্বেকার ক্রেতা ভর্্র- 

লোককে দেওয়] হয়েছিল। ] এই নূতন আগন্তক ভক্ললোক আমাকে 

এগুলি দেখিয়ে বললেন-_'আমিও মোটর স্ম্পকিত একট] সেল 
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ভিড, ভেপিফাই করতে এপেছ। আমি আজকে কিছুক্ষণ আগে 

অমুক ভদ্রলোকের নিকট হতে এই গাঁডিট! মাত্র দশ হাজার টাক! 

দিয়ে কিনলাম। আমি জানি এটার দ্বাম আঠার হাজারের উপরে 

হবে। কিন ওট1 কেনার মাত্র হু"্ঘণ্টা পৰ আমাকে ওটা এতো! 

সন্তাতে উনি বিক্রি করলেন। এতে কিছু সনোহ হওয়াতে বিষয়টা 

আপনাদের কাছে [এক বন্ধুর পরামর্শে] যাচাই করতে এসেছি । এ 

ভদ্রলোক আরও জানাপেন যে কথোপকথনের মধ্যে তিনি আবও 

জেনেছেন ষে সেই ভদ্রলোক এ দিন সন্ধ্যা ছয়টাতে উডোজাহাজে 

[ প্লেনে ] দমদম বন্দর থেকে বেঙ্গুন যাত্রা করবেন। এএ্পরে আমি 

বেশ বুঝতে পাবলাম যে এ চেকু বুক জাল চেক্ বুক এ৭ং আমি গাভি 
বিক্রয় বাবদ বন্রী আট হাজার টাক। সম্পর্কে প্রবঞ্চিত হয়েছি। 

এদিকে এ দিন শনিবার হওয়াতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হজে গিয়েছে । মেখানে 

কোনও কিছু পূর্বাহ্রে পাকা করে নেওয়1 এ দিন সম্ভব হবে শা। এজন্য 

সোমবার পযন্ত অপেক্ষা না করে আমি এ ব্যক্তির পণামর্শে গোয়েন্দা 

পুলিশের আধফসে পুলিশ সাহেবকে সকণ বিষয় জাণাপাম। তখুনি 

স্বয়ং পুলিশ সাহেব এবং তার সহকাপীদেএ পাথে আমি দমদম এরো- 

ড্রোমে এপাম। সেই আসামী-মন্য ভদ্রপোক তখন রেঙ্ুনগামী প্লেনে 

উঠবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন। আমরা ওকে এ মোটর 

ক্রয় ও ব্যাঙ্কের চেকের ব্যাপারে চ্যালেঞ করণে তিণি জর কুঞ্িত করে 

আমাদের বণললেন--'এযা! এ আমার খুশি আমি কম দামে [ আগার 

সেল্] গাড়ি বিক্রিকরেছি। কি? এদিন কিনেই এ দিনেই বিক্রি 

কঝলাম কেন? সেট! আমার খুশি। ও গাড়ি আমার আর দরকার 

নেই--তাই। উনি চেকু নিতে রানি হয়েছেন। আমিও চেক্ 

ওকে দিয়েছি। এতে অপরাধ আমার কোথায় তা বুঝি না। হ্যা! 
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এ চেক ডিস্মনার্ড হলে অবশ্ত আমি অপরাধী হুবো। সোমবারে 

আপনাদের এ চেক ক্যাশড.ও হয়ে যাবে। আমি একট! গভন মেণ্ট 
কণ্ট)াক্টের ব্যাপারে রেঙ্গুন যাচ্ছি। ঠিক সময়ে না পৌছুলে আমার 
পঞ্চাশ হাজারটাকার আরনেস্ট মনিই দালালরা] ফরফিট করবে । আমাকে 

আপনার আটকালে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে ছু'লক্ষ টাকার ড্যামেজ 

হুট আনবো । এই ভাবে কথা বলে ভদ্রলোক হৈ-হালা! করে এরো- 

ড্রোমের উচ্চপদী [ অফিসার ] কর্মীদের সেখানে জড় করে তাঁদের সাক্ষী 

করে তাদের কাছেও উপরোক্ত রূপ অভিযোগ জানালেন। প্রথমে 

আমরা ভডঙকে গেলেও পরে পুলিশ সাহেব তাকে প্রবঞ্চক বলে 

বুঝলেন এবং বলেন যে এ ব্যাঙ্কের চেক্ কম্মিনকালে ক্যাশড. [ভাঙানো] 

হবে না। আমর! এ অবস্থাতে এ বেয়াদব ভর্দপোকটিকে গ্রেপ্তার 

করার ঝুকি নিলাম। সোমবার সকাণে ব্যান্ধে এ চেকৃ প্রোডিউস করা 

মাত্র উহা ক্যাশড, হ'য়ে গেলে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ 
ভদ্রলোক তার কথা মত আমার কোম্পানি এবং প্রদেশ সরকারের 

[ পু্লশের ] নামে ছু'লক্ষ টাকা ড্যামেজ আটের মামপা আদালতে 

আনপেন। তখন রেনুনে তান্ত করে জানা গেল এ ভত্রলোকের 
কথা সব সত্য। পরে জানা গেল ঘষে দ্বিতীয় ব্যন্থি 

[গোৌঁফওল। ক্রেতা] মায় পেছুনের দালাল কোম্পাণি একই দলের 

[ ইনটাব-গ্তাশনাল গ্যাঙ্গ ] দলী। এ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিরই 

পাঠানো ব্াক্তি। আদালতের এঁ মামলা! আমরা ও গভর্নমেণ্ট 

বু অর্থ খেপারাতি [গচ্চা] দিয়ে মিটমাট করতে বাধ্য 

হয়েছিলাম ।” 

বহু ক্ষেত্রে অপরাধীর! নওসের] পদ্ধতিতে একক চেষ্টাতেও এরূপ 

প্রব্কনা অপবাধ করে থাকে । বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এদের কৃহক-জাল 
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ছিন্ন করতে না পেরে প্রবঞ্চিত হন। নিম্নে এই সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক 

বিবৃতি উদ্ধত হলো!। 
“হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের আফিসে এসে গ্যাট হয়ে বসে 

এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন এবং বললেন যে তিনি গোয়েন্দা পুলিশ 

অফিসার । এখুনি থানাতে একটা ফোন করবেন । এর পর অনুমতি শিয়ে 

টেলিফোনে ইন্চার্জ অফিপারের সঙ্গে কথা বললেন। তার এপাবের 

কথাবার্তা হতে আমর] বুঝলাম যে নিকটের গলিতে এক গাডি চাউল 
ধর! পডেছে এবং সেখানে পুপিশের পাহারা! মোতায়েন করা হয়েছে। 

আমরা আরও বুঝপাম যে ইন্চার্জবাবু তাকে অকুস্থপে নিলাম করে উহা! 

বিক্রয় করতে নির্দেশ দিলেন । কারণ থানাতে স্থানণাভাব এবং এ সম্পর্কে 

সুকুম পূর্ব হতেই নেওয়া অছে। তবে র্যাশন কার্ড হোল্ডারদের কাছে 
উহা বিক্রষ করতে হবে। এরপর আমাদের প্রদত্ত লেমনেড, খেতে 

থেতে তিনি আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বললেন-_-'আরে মশাই। 

ঘা! মাইনে পাই তাতে চলে না। এক কাজ করুন না আপনার]। 

আপনাদের প্যাশন কার্ড অন্ঠধায়ী দশ কিলে৷ করে চাউল কিনুন ও রসিদ 

নিন। আর সেই সঙ্গে মাথা পিছু বে-মরকারী ভাবে আধা দরে 

ছুই মণ কনে নিন। থানাতে জমা দেবার সময় আমি আটক্ চাউল কম 

করে দেখাবো | এই প্রস্তাবে আমরা সকলে বাজি হয়ে একত্রে 
৫০০. টাকা এ ভদ্রলোকের হাতে দিলাম। আমাদের হেড. ক্লার্ক- 

বাবু আফিসের ক্যাশ ভেঙে এ দিনের মত এ টাকা নিজেকে ও 
অন্যদেরকে কর্জ দিলেন। পুলিশ কর্মচারী এ টাকা গ্রহণ করে বললেন 

ঘে তিনি পুলিশের গাড়িতে বাড়ি বাড়ি এ চাউল পৌছিয়ে দেবেন। 

এখুনি গাড়ি সমেত আমি আসছি*--এই বলে উনি চলে গেলেন বটে, 

কিন্ত আর কোনও দিনই তিনি সেখানে ফিরলেন না। থানাঁক 
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বড়বাবু সব বিষয় শুনে একেবাবে হতবাক ও অবাক। আমরা পরদিন 

গহন বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে হেড ক্লার্ককে তা ফিরত দিয়ে 
তার তহুৰিল এবং চাকুরি রক্ষা করি।” 

উপরোক্ত কাহিনীগুলি অসাধারণ প্রবঞ্চনার এক-একটি দষ্টান্ত। 

এই 'অসাধারণ অপরাধের" দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি 
উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি একজন গ্রৌট চিকিৎসা ব্যবসায়ী । এই দিন সকালে আমি 

আমার বহিঃকক্ষে বসেছিলাম । এমন সময় একজন স্থবেশ যুবক ঘরে 

প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করল, “কাকাবাবু ভাল আছেন? এর পর 

পে আমার পদধূপি গ্রহণ করে আমার পাশে এসে দ্রাড়াল। কিন্ত 
বহু চেষ্টা করেও এই যুবকটিকে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। 

বিব্রত ও তৎসহ কিছুটা অপ্রস্তত বোধ করে আমি তাঁকে 

জিজ্ঞাসা করলাম, “ক, বাবা! তোমাকে তো! চিনতে পারছি 

না? আদুরে আছুরে ভাব দেখিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতীব 

নম্রভাবে যুবকটি বললে, যা! সেকি কাকাবাবু? এ কি 

আপনি বলছেন? আমাকে আপনি চিনতে পারলেন না! আমাকে 

খুবই ছোট দেখেছিলেন কিনা, তাই! আমি রায় বাহাদুর 

সুব্রতবাবুর ছোট ছেলে।” এই স্থব্রতবাবু ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু। 

তবে বছর কুড়ি হল তিনি পাটনায় কর্মবাহাল ছিলেন। তিনি মাঝে 
মাঝে কোলকাতায় এলে তার সঙ্গে দেখা হ'ত। মাত্র বছর ছুই পূর্বে 

অবসর গ্রহণ করে তিনি বালিগঞ্জে বাড়ি করেছিলেন। আমি খুশি হয়ে 
তাকে সগ্োধন করে বলে উঠলাম, “আরে তাই না"কি, তুমি এত বড় 

হয়েছ! তা তোমার মেজদা কোথায়? “মেজদা, মেজদ1? মেজদা! 
কাকাবাবু? আছুরে আছুরে ভাব দেখিয়ে ঠিক পূর্বের মতই হাঁঙ কচলাতে 
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কচগ্াতে যুবকটি উত্তর দিলে, “মেজদা! কাকাবাবু এখন মন্ত বড অফিমার। 
ইম্পিরিকাল ব্যাঙ্কে একটা ভাল কাজ পেয়ে গিয়েছেন।* ধা তুমি 
বলকি!?' এবার অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এ-এ কি বলছ 

তুমি? দেঁড মান হল তোমার বাবার সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা 

হয়েছিল। বেশ মনে পডে উনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন ধে-_ 

তোমার মেজর। বর্যায় আটকা পড়ে গিয়েছে । মে তো অনেকদিন 

ধরে যুদ্ধের ব্যাপারে এখানে ওখানে ঘুরছে । তোমার বাবা খুবই 

চিন্তিত তার জন্তে দেখলাম।” কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে যুবকটি 

উত্তর করল, “হা । বাবা ঠিকই বলেছিলেন কাকাবাবু । কিস্ত-_ 
কাকাবাবু । মাসখানেক হ'ল দাদা ফিরে এষেছেন। পায়ে স্প্রন্টার 

লেগে পা'ট1 একটু জখম হয়েছিল। মেই স্থযোগে উনি ডিস্চার্জড, 
হতে পেরেছিলেন। ফিরে এসেই মেজদা এই চাকুরি] জোগাড করে 

নিয়েছেন। এ সবই ভগবানের দয়া কাকাবাবু” এয় পর আমি 

যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, “তা বেশ! তা এখন ব্যাপার কি বপ।৮ 

হাঁত কচলাতে কচলাতে যুবকটি বলল, “কাকাঁবাবু। পরশ্ত আমার 
ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে। মা বিশেষ করে আপনাকে যেতে 

বললেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “বোন? বোন 

তোমার ছিল নাকি? আবার হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি 

উত্তর দিলে, হা কাকাবাবু । আমার পরেই তো আমার বোন। 
আপনি সব ভুলে গিয়েছেন কাকাবাবু । আমাকেই আপনি খুব আদর 
করতেন ছোট বেলায়। তাই আপনার শুধু আমাকেই মনে আছে। 

আমার বোনটা তখন মাত্র এক মাসের। আপনি তো বহুদিন 

আমাদের বাড়ি যান নি। তা হলে কাকাবাবু উঠি এবার। প্রায় আটশো 
লোককে নিমন্ত্রণ কর! হয়েছে, সব আমাকেই করতে হচ্ছে আটশো 
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লোককে নিমন্ত্রণ করার কথায় শামি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 

“এ! সেকি? এত রেশন জোগাড় করলে কি করে!” উত্তবে 

যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, “পে কথা কেন জিজ্ঞেস করেন 
কাকাবাবু! চাল তো জোগাড় করেছিই, তা ছাড় বিশ গাট কাপড়ও।, 

“এয! বিশ্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কণপাম, “বিশ গাঁট কাপড়? 

অত কাপড় কি করবে? পেলেই বা এতো কি কবে? আমরা ত 

কিছুই পাই না! আমার এই উত্তরে যুবকটি আমতা আমত| করে 

জানাল, “আমি এখন যে টাউন হলের বেশন অফিপার। মিভিল 

সাপ্নাইতে আমি গোড়া থেকেই আছি।” এর পর আমিও আমতা 

আমতা করে জিজ্ঞানা করপাম, “তা বাবাজীবন। আমাকে কয়েক 

জোড়া কাপড় জোগাড় কবে দ্দিতে পার? আমাকে লজ্জিত করে 

তুলে যুবকটি উত্তর করলে, “তা কি করে হয় কাকাবাবু! এ আপনি 

আমাকে বড় মুক্ষিলে ফেললেন । এর পর সে কিছুতেই রাজি হয় না। 

কিন্ত আমিও তখন নাছোড়বান্দা । কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর যুবকটি 

যেন অনিচ্ছা সত্বে রাঞ্জি হয়ে বললে, "তাহলে কাকাবাবু এক গাঁট 

কাপড়ের দাম ১০". টাক] দ্িন। খুচরা কাপড় বার কর] সম্ভব হবে 

না। আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে না হয় ওগুলো বাটোয়ারা করে নেবেন।” এই 
ছুপ্রাপ্যের বাজারে আমি কৃতার্থ হয়ে ১০০২ টাকার একটা নোট 

আমার ২* বৎসর বয়স্ক পুত্র অজিতের হাতে গুজে দিয়ে বললাম, ৷ 

তো তোর এই দাদার সঙ্গে এই টাকা নিয়ে। একটা ট্যাক্সি করে 

কাপড়গুলে! ওখান হ'তে নিয়ে আসবি।” হই! ইহা কবে উঠে যুবকটি 

বললে, “সে কি কাকাবাবু! আপনি কি শেষে আমাকে বিপদে 
ফেলবেন না”কি ! কাপড় যে কনট্রোলড। আমাদের লরি করে 

আমিই এখানে পৌঁছে দিয়ে বাব। অজিত টাক নিয়ে আমার সঙ্গে 
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আজই চলুক। এক্ষুনি ওদের এই টাক] জম! দিতে হবে।” অজিতকে 

কিন্ত আড়ালে ডেকে আমি বলে দিলাম, “দেখ খোকা! কাপড় লরিতে 

না তুললে কিন্তু টাকা দিস্ নি। এর পর যুবকটি আমার পদধুলি 
গ্রহণাস্তে অজিতকে নিয়ে বার হয়ে গেল। 

যুবকটি মাত্র এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল । এর মধ্যে 

কোনও অনৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আমার কল্পনার ও ৰাইরে। 

এছাড়া টাকা কয়টা! আমিই জোগ করে তার হাতে তুলে দিয়েছি। বরং 

তাকে এই ব্যাপারে জোর করেই আমাকে সাহাধ্য করতে রাজি 

করিয়েছি। তাই এর মধ্যে আমার সন্দেহ করবার কিছু ছিল ন1। 

কিন্ত ছয়-সাত ঘণ্ট। অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্বেও আমার পুত্র বাড়ি 

ফিএছিল না। পরিশেষে আমি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাতে বাধ্য 

হলাম। সকল কথা শুনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমায় অভয় 

দ্রিয়ে বললেন, “আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলে এক্ষুনি 

ফিরে আসবে ।” প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বললাম, “কিন্তু টাক যে 

জিনিন না! পেলে তাকে দিতে আমি বারণ করেছি। সেঘর্দি অস্বীকৃত 

হয় আর তার ফলে তারা যদ্দি তাকে মারধর শুক করে? হেসে 

ফেলে ইনেস্পেক্টার ভন্রলোক বললেন, “ও আপনি কিছু ভাববেন না। 

বাপ ধখন দিয়েছে, ছেলেও তাহলে দেবে । ছেলে আপনার ফিরে এল 

বলে।” ইনেস্পেক্টাববাবু এ বিষয়ে ঠিকই বলেছিলেন । তাঁর কথা শেষ 

হতে না হতে পুত্রও আমার থানায় এসে হাজির হ'ল। মুখটা কাচুমাচু 
করে সে আমায় জানাল যে, তার কাছ হতে যুবকটি টাঁকা কণ্টা 

ধাগপা দিয়ে চেয়ে নিয়ে তাকে একটি আফিসের সামনে দাড় করিয়ে 
বেখে “এক্ষুনি আসছি' বলে চলে যায়। পুত্র আমার তার জন্য সন্ধা 
পর্যন্ত বৃথাই অপেক্ষা! করে এইমাত্র ফিরে এপো। এর পর থানা হ'তে 
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আমি রায় বাহাছুর স্থব্রতবাবুর বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি 

যে, তার কোনও কন্তা নেই। এ প্রব্চক নিমন্ত্রণের মুব্্রিত পত্র 

আমাকে দিলেও বুঝা! যায় যে, এই বিবাহের নিমন্ত্রণের ব্যাপারটিও 
আগাগোড়া মিথ্যা। আমার ধারণা ছিল আমি একজন চতুর এবং 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি । কিন্তু এই দিন আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে 
বুদ্ধির ন্যায় নির্বুদ্ধিতাণ আছে।” 

[ উপরের কাহিনী হ'তে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে 

অবহিত হওয়] যায়। এই সত্যটি হচ্ছে এই যে, স্বার্থ ও লোভ মানুষের 

'্যাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে তাকে বোকা করে তুলে এবং 

সেই সময়ে যে কোনও সাজেস্শন (বাক-প্রয়োগ ) তার উপর কাধকবী 

হয়। এইজন্য রায় বাহাদুরের কন্যা নেই জেনেও ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস 

করানো গিয়েছিশ যে তার কন্তা আছে । এছাড়া মানুষের মনে 

“আছে বা নেই'_এই সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে বা তাদের তা স্মরণ না 

থাকে তখন ধাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শন দ্বানা তাদের সেই সম্বন্ধে 'ই] 

বানা” রূপে বিশ্বাস করানে। সম্ভব । ] 

অলীক-উদ্বাহন 

অমাধারণ প্রণঞ্চনা অপরাধ অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতি 
দ্বারাও সমাধিত হয়। অর্থাৎ কেহ ভূলে টাকার লোভে, কেহুবা 

তুলে স্বীলোকের মোহে । কাহাকেও কাহাকেও আবার উভয় গ্রকারেই 
ভুলানযায়। মানুষের অন্তনিহিত যৌনজ বা অযৌনজ স্পৃহার পৃথ ক 
পৃথক ব1! একজ্র অবস্থিতি ইহা প্রম্নাণিত করে। শ্বাহুষের এই উভর় 
প্রকার হুর্বলতা সম্বক্ষেই হুর্রততরা অবহিত। অসাধারণ গবঞনায় 
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অযৌনঙ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এইবার ইহার যৌনজ পদ্ধতি 
সম্থদ্ধে কিছু বলা যাক। উদ্দাহরণ স্বরূপ “অলীক উদ্বাছন” বা ভূয়া 

বিবাহের কথা বলা ষেতে পারে । ইংরাজিতে ইহাকে বলে বোগাস্ 

ম্যারেজ টিকস্ [ 30008 20.77718£9 €101:৪ ]1 এই বিশেষ পদ্ধতি 

দ্বারা দুরৃত্তিরা বিবাহেচ্ছ, পোভী যুবক বা তা« অভিভাবককে বুঝায় 
যে তারা পাত্রপক্ষের জন্যে একজন ধনীলোকের একমাত্র 

কন্যাফে বধু রূপে এনে দিতে পারে। এজন্য তাকে যে বেশি কিছু 

পারিশ্রমিক দিতে হবে একথাও সে তাদের জানিয়ে রাখে । এই 

গ্রন্তাবে বাজি হলে একদিনে রাজা এবং রাজ-কন্য! লাভ হবার সম্ভাঁবন]। 

এই কারণে দুর্ৃত্রদের এই প্রস্তাবে পাত্র-পক্ষ খুশি হযেই একশ+ ৰা 

দুইশ+ টাকা এদের অগ্রিম দেণ। এদিকে বরপক্ষের যাবতীয় দুর্বপতা 
সাবধানে গোপন রাখা হয) এই কাপণে বিবাহের ব্যাপাবে যা কিছু 

কথাবার্তা তা দুর্বৃত্তদের মারফৎ্ই চপতে থাকে । আদলে কিন্তু 

দুর্বৃত্তরা একটি বেশ্তাকন্গাঞকে জমিদার-কন্যা সাজিয়ে পাত্র পক্ষকে 

বধূৰপে গছিয়ে দিয়ে থাকে । এজন্য ভন্ত্রপল্লীতে ঝড় বড বাডি ভাড়া 

করে, উহ ভাড়া করে আনা দামী আসবাবপত্রে সাজিয়ে রাখা হয়। 

এই সব বাড়িতে দুর্বত্তরা কোনও এক প্রৌঢ়া বেশ্তাকে গৃহিণী সাজিয়ে 
এবং নিজের। বাড়ির কর্তা গ্রভৃতি সেজে দুই এক মাস সকন্তা বানও 

করে থাকেন। এর পর ছুই-একদ্িনের মধ্যে আমল ব্যাপারটি 

জানাজানি হয়ে পড়ে। বরপক্ষ তখন বধু এবং ভ্রব্যাদ্দির উপর কোনও 

রূপ আর দাবী-দাওয়। না রেখে কাকুর কাছে কোনরূপ নালিশ না 

জানিপুয়ই মানে মানে সরে পড়েন। 

অবশ্থ সাধারণ প্রবঞ্চনার সাহায্যে সত্যকার ধনী ভদ্রকন্তাদেরও 

এরা ঘষে সর্বনাশ না করেছে তা'ও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
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দুর্বৃত্তবাই বরপক্ষ সেজে উত্তরূপ অভিনয় দ্বারা একটির পর একটি 

সালহ্বাণা রূপবতী ধনী কন্তার্দের বধুরূপে সংগ্রহ করে নগর্দে ও 

অলঙ্কারে বু সহআ্র টাক] উপায় করেছে। বিবাহের কয়েকদিন পরেই 

এরা বধুটির অলঙ্কারগুলি এবং আসবাবপত্র সকণ অপহরণ করে সদলে 

ভাড। কব! বাটাটি হঠাৎ পরিত্যাগ করে চলে ষায়। এইব্প দুই-একজন 

বিবাহ-বিশারদ অপরাধীর কথা সংবাদপত্রে গ্রকাশিত হয়েছে । ভালবপ 

তথ্য তল্লান না করে বিবাহ দেওয়ার জন্তেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে 

থাকে। বরকে উপযুক্ত কনে এবং কনেকে উপযুক্ত বর জুটিয়ে 

দেবার অজুহাতে আজকালকার স্বাবলম্বী বর এবং স্বাবলম্থিণী ক্র 

কাছ থেকে দুর্বুন্তণা প্রতি বৎসর বছ অর্থ ঠকিয়ে নিয়ে থাকে । 

এছাড়া এদেশে এমন অনেক নির্বোধ ভদ্র সন্তান আছেন, যাদের 

গ্রাইভেট গালবা গৃহস্থ কন্ঠাদের উপর ঝৌক দেখা যায়। শহরে এমন 

অনেক ধূর্ত ও বদ দালাল আছে, যার] এদের উপভোগেগ জন্যে গোপনে 

গৃহস্থ কন্ঠাদের সংগ্রহ করে আনে । এই সব দালালেরা এদের বুঝায় যে 

গৃহস্থ কন্যা] পেটেব দায়ে গোপনে ব্যবসা করছে মাত্র কখনও তাবা 

মিথো বলে অলাক ধনীর কন্তাদেরও তীদের এনে দেয়। এই দাপাপরা 

তাদের বুঝণয় যে এ সব কন্া কেবলমাত্র আত্মচরিতার্থতার কারণেই দেহ 

দিতে চায়। তারা পয়সা উপায়ের জন্যে এ যৌনজ কাজে নামে না। 

আসলে কিন্তু এই সব দালালের বা নারী কুটনীরা বেশা-কগ্াগণকে 

ভদ্রকন্ঠা সাজিয়ে তার্দের কাছে এনে দেয়। অব শহরাঞ্লে প্রাইভেট 

রূপজীৰিনীর অস্তিত্ব ঘষে নেই তাওনয়। এই সম্বন্ধে পুস্তকের তৃতীয়, 

খণ্ডে আমরা! আলোচনা! করব। তবে এই সব হতভাগ্য ভদ্রসস্তানদের, 

বুঝা উচিত যে, এইসব তথাকথিত প্রাইভেট গার্লল কেবলমা তার 

একার জঙগ্কেই সংগৃহীত হয় না। এক দিক থেকে এরা সাধারণ বেশ 
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অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । সাধারণ বেশ্বাদের তাদের দয়িতদের বেছে নেবার 

অধিকার আছে। এই সকল মেয়ের! কিন্ত এ বিষয়ে এতটুকু স্বাধীনতা ও 
পায় না। এবিষয়ে তাদের দালালদের উপরই তার্দেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করতে হয়। পূবেই বলেছি যে, কোনও €কানও ক্ষেত্রে গৃহস্থ কন্তাগণও 

এইরূপ ভাবে ব্যবসা যে না চালায় তা নয়। কিন্তু তাদের সহিত 

সাধারণ বেশ্যাদদের কি কোনও প্রভেদ আছে? এই ভাবে প্রতারিত 

হয়ে অর্থের বিনিময়ে এর] লাভ করে কুৎসিত ব্যাধি । পাঠকবর্গ হয় তো 

বশবেন যে এতে তো উভয় পক্ষই দেখা যায় সমান অপরাধী , অর্থাৎ 

ইহা তো একটা নহষোগীয় তথ! কনটি বিউটিঙ.অফেন্দ। তাহলে এই 

গ্রকার অপরাধকে প্রতারণ। অপরাধ বলা হচ্ছে কেন? এর উত্তর ইতি- 

পৃবে বহুবার দিয়েছি । মানুষের অস্তনিহিত স্বাভাবিক যৌন-স্পৃহ] জাগ্রত 
করে যা মানুষ $কায় তারাই আসল অপরাধী । এ ছাড] দেশের 

আইনের উদ্দেশ্য সহানুভূতি দেখানো বা সমাজ সংস্কার করা নয়। 

মানুষের গ্রতি সবিচার করা বা তাদের দুবৃত্তদের হাত হতে রক্ষা! করাই 

আইনের প্রধান উদ্দেশ্য । এই কারণে সামাজিক ভাবে এই ছুর্বশচিত্ত 

ভদ্রনস্তানদল নিন্দনীয় হ'লেও আইনের চক্ষে তারা এতম্্বারা কোনও 

রূপ অপয়াধ করেনি । অধিকন্তু তাদের এই ভাবে ঠকানোর জন্তে 

এ সব দালাল বা কুটনীরাই হয় আইনের চক্ষে একমাত্র অপরাধী । 

এইরূপে প্রবঞ্চিত হুওয়ামাত্র ভদ্রসন্তানদের লঙ্জিত না হয়ে থানার 

এসে এজাহার দেওয়। উচিত। এই সব অপকর্মের জন্তে ছুততিরা শহরে 
অনেক “এস্পটি হাউন" ব৷ খালি বাড়ি ভাড়া করে থাকে । এই নকল 

বাটা দিবাভাগে খালি থাকলেও রাত্রে নরুনারীর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে। 

শহরের কোনও কোনও “হোটেল কিপার”ও এই বিষয়ে দুই-এক 

টার জন্তে এক-একথানি কামর! ছুবৃ্তদবে ভাড়া দিয়ে তাদের সাহাব্য 
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করে। এই নকল বাড়িতে বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্যাদের 

আনবার সময় দালাল বা কুটনীএা একরকম নিশপ্রয়োজনেই অত্যন্তরূপ 

সাবধানতার ভান করে থাকে । 

এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা ধাক। বিবুতিটি হতে 

বতব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। 
“দালাল ভদ্রলোক আদ্বালতের একজন মুনুরী। এইজন্যে আমি 

তাকে অবিশ্বাস কি নি। সে আমাকে জানায় যে তার সন্ধানে এমন 

অনেক গৃহস্থ-কন্তা আছে, যাদের সে তাদের অভিভাবকদের অজ্ঞাতে 

আমার ভোগের জন্যে এনে দিতে পারে। এই সকল মেয়েদের কেউ 

বা থাকে হোস্টেলে, কেউ বা থাকে ম্বগৃহে। এই ভাবে মে আমাকে 

ভদ্রকন্তাদের প্রতি গ্রলুন্ধ করে তুলে। মেআরও বলে যে সে কোনও 

কন্তার ভাইয়ের এবং কোনও কন্যার বা পিতার বন্ধু। এই জন্তে বাড়ির 

লোকে নিঃসন্দেছে তার সঙ্গে মেয়েগুলিকে ছেড়ে দেয়। এর পর 

আমি তার নির্দেশমত চৌাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করি। 
«এ আসছে, এই এল বলে” -ইত্যার্দি স্তোকবাক্য দিয়ে মে আমাকে 

সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক অপেক্ষা করিয়ে রাখে । আমাকে 

উতলা করে'তুলিয়ে রাখার এট1 ছিল একটা! চালাকি মাত্র । কিন্তু 

মন উতল! থাকায় তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্রঘরের কন্তাদের 
যে অত সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আনা যায় না, এইটেই এইরূপ 

বিলম্ব বারা দালাল ভদ্রলোক ,আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি- 
ভ্রংশের কারণে সেদিন আমি তা না বুঝলেও আজ আমি তা মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করতে পারি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা! করার পরে কন্ঠাটি 

রিষ্বায় করে বাড়ির ঝিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। মেয়েটিকে 

'আযঘ়ি গাড়িতে তুলে হোটেলের নির্ধারিত কামরায় এনে উপভোগ 
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করি। কিন্তু বহু অন্রোধ সত্বেও মে আমাকে তার নাম বাবাড়ির 

ঠিকানা বলে নি। থেকে থেকে তাকে আমি লজ্জায় অধোবদন হতে 

দেখি। অপকর্মটি যেন তার এই প্রথম। একবার সে এজন্যে কেদেও 

ফেপলে। এ জন্যে যেন মে একেবারেই প্রস্তত ছিল না) একথা 

সে আমাকে বারে বারে জানাতে থাকে । এইভাবে আরও ছুই-তিন 

বার তার সঙ্গে সম্মিশিত হই। পরিশেষে আমাদেএ আলাপ এত 

অধিক জমে উঠে যে কন্গাটি আমাকে গোপনে তার বাড়িতেও নিয়ে 

যায়। একদিন গোপনে পিছনেব দবজ দিয়ে রাত্রিধোগে তার ঘরে 

এসে আমি অর্গণ ব্ধ করছি, এমন সময় উকিলের পোশাক পরে 

সেখানে তার বড দাদা এসে হাজির। আমার ঘাডট চেপে ধরে 

তার উকিল ভাই হেঁকে উঠলেন, হারামজাদা! দাড়াও এইবার ঠিক 

করছি তোমায়। এদিকে বড ভাইকে সেখানে দেখে প্রিয়তমা আমার 

অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এর পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই হাজার টাকা 

তার উকিল ভাইয়েয় হাতে তুপে দিয়ে আমি থানা-পুলিশ বা মামলার 

দায় এডাই | সেই সঙ্গে মান-সম্ত্রমহাণি ও জ্জার হাত হতে রক্ষা পাই। 

অতি কষ্টে আমার মান সম্ভ্রম এক্ষ! হয়। এর ছুই মাস পরে আমি 

জানতে পারি, কথিত কন্ঠাটি দুই পুরুষের বেশ্তামাত্র এবং তার উকিল 

ভাইটি আসলে উকিল বা ভাই নয়। সে একজন নিকৃষ্ট ধরনের 

দালাল মাত্র। বর্তমানে সেই এ কুলট! মেফ্েটির উপপতি। এর! 

লকলে অভিনয় দ্বারা আমাকে প্রতারিতু করেছে মাত্র ।*” 

এই সকল বেশ্বা মেয়েরা তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্তে আজকাল 

মাস্টার রেখে কিছু কিছু*পড়াশুনাও করে থাকে । এ ছাড়া যে সকল 

 বিবৃতিটির কিয়দংশে ব্যাক মেইলিও-এর সন্ধান পাই। এদের এই মিশ্র দলই 
এর ঝারপ। এ দলের মে; টি নির্বল অপরাধী কৃলেও তার ভাইটি ছিল সবল অপরাধী? 
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নাবালিকাদের বেশ্বালয় হতে প্রতি বৎসর [নূতন আইনাহ্ছদারে ] 
উদ্ধার করে পুলিশ হোমে বা স্কুলে পাঠায় তাদের বয়ন আঠারো বৎসর 

পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার] ছাড়া পায়। হোমে বা স্কুলে থাকাকালীন 

তার] রীতিমত শিক্ষা পেয়ে থাকে । শিক্ষা-দীক্ষাসহ এদের কেউ 

কেউ তাদের পালিক1 মাতার কাছে ফিরে আসে। এই সবমেয়েদের 

কথাবার্তা শুনলে তারা যে উচ্চ শিক্ষিত এবং বড় ঘরের মেয়ে তা মনে 

হবে। এজন্য এইরূপ তল কর। কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এ 

ছাড়া ভদ্রসস্তানদের সহিত সংলাপের মধ্যে তারা যে দুই-একটা ইংরাজি 

কথা বা বুকনি শিক্ষা করে তা”ও তাদ্দের এইবপ ব্যবসার অনেক 

স্থবিধা করে দেয়। এই সকল স্থবিধার স্থযোগ এই সব মেয়ের! প্রায়ই 

নিয়ে থাকে । এরা ভঙ্রসস্তানদের জানায় যে তারা শহরের কোনও 

এক মহিল! কলেজের ছাত্রী। তাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করলে 

তারা যেন অমুক কলেজের গেটের কাছে চারটার সময় দাড়িয়ে 

থাকে । এদিকে মেয়েটি একগোছ। কলেজের বই হাতে করে বেলা 

তিনট1 থেকে সেই কলেজের গেটে দাড়িয়ে থাকে । তার! এমন ভাব 

দেখায় যেন এইমাত্র গেটের ওপার থেকে বেরিয়ে এলো। এইরূপ 

অভিনয় ছার! এই সব মেয়ের! প্রায়ই ভদ্রসস্তানদের ঠকিয়ে থাকে। 

[হোম হতে ছাড়া পাবার নির্ধারিত দিনে পালিক বেশ্ত। মাতার 

ঘোড়গাড়ি করে হোমের গেটেএ সামনে অপেক্ষা ক্করে এবং সাদরে 

তাকে গাঁড়তে তুলে তাদের পূর্বগৃছে নিয়ে আসে। বহু বেশ্তানারী 
এজন্য নিজেরাই তাদের পালিত কন্তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে হোমে 

পাঠিয়েছে । এতে পালন করার খরচার দায় হ'তে তারা অব্যাহতি 

পায় এবং এ কন্তাদের ব্যবসার সুবিধার্থে চৌকসও করে তুল! হুয়। 
তবে তাদের মমতা বোধ জাগিয়ে রাখবার জন্ত এ পালিকামাতার। 

অ সঙ 
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মধ্যে মধো ভালমন্দ দ্রব্য নিয়ে কন্যাদের সঙ্গে হোষে গিয়ে দেখা 
করে আসে। এদের জন্য 'আফটারু কেয়ার হোমের" বাবস্থা না থাকার 

জন্তই এইরূপ অঘটন ঘটে । ] 

এই শহুরে এমন অনেক প্রবঞ্চক পেশাদার তথাকথিত গৃহস্থ কন্ত। 

আছে-_হার! ভদ্রসস্তানের সহিত সিনেম৷ দেখে হোটেলে সান্ধ্যভোজন 

করে শেষ বরাবর একট] দোকানে ঢুকে অনেক ত্রব্যাদি কিনে নেয়-_ 
খরচ-খরচ]। অবশ্য ভক্জ্রসস্তানটিকে একরকম বাধ্য হয়ে সভয়ে বহন করতে 

হয়। এমনি ভাবে অনেকট। সময় অতিবাহিত হ'লে মেয়েটি সভয়ে 

বলে উঠে, “ওমা-আ! এর মধ্যে রাত ন'টা বেজেছে? দেখুন, 
আমার বড্ড ভয় করছে। এত দেরিতে বাড়ি ফিরলে মা আর বেরুতে 

দেবে না। লক্ষমীটি! আজ আপনি আমাকে মাপ করুন। আজ আর 

আপনার সঙ্গে [নিভৃত স্থানে] কোথাও যাবো না। কাল হেদোর 

মোডে এসে সাতটার সময় অপেক্ষা করবেন । আপনার সঙ্গে আজ থেকে 

বোদই এখানে আমি দেখা করব।” তাড়াতাডভি কথাগুলা বলে চট, 

করে একটা রিক্সায় উঠে সেখান থেকে সে সনে পডে। পৰের 

দিন ভদ্রসস্তানটি হেদোর মৌডে সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত্রি এগারোটা 

পর্ধস্ত অপেক্ষা করেও কারুর দেখা ন৷ পেয়ে হতাশ হয়ে বাডি ফিরে 

আসে। ওই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায় ॥ 
মেয়েটি এইবার অপর আর একটি ভদ্রসস্তানের সন্ধানে বাছির হয়। আমি 

এইরূপ তিনটি প্রবঞ্চক মেয়ের কথা শুনেছি । ভদ্রসস্তানরা এদের নাম 

দিয়েছেন মিস্ চিপ [ 0৮9৪১], মিস্ চিট [0986] এবং মিস্ রাফ 
[815] আমি শুনেছি, এর! এই ভাবে নাকি বহু অর্থ উপায় 

করে থাকে। 

[ আশাহত ভক্র সস্ভানদের মনের এই চাঞ্লা তাদের যন ও দামুর 
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উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে । তাদের এই ন্বায়বিক ক্ষয়-ক্ষতির কুফল 
সদূরপ্রসারী হয়। প্রবঞ্চক কল্তাদের এইরূপ অপকীতি এক প্রকার 
সামাজিক অপরাধ। ভদ্র সন্তানদের উতল! করে সরে পড়া তাদের 

পক্ষে একটি পাপ কার্ধ। ] 

এছাড়া অনেক দুর্বৃত্ত আছে-_ঘার] নিজের বা কোনও বন্ধুর 
সুন্দরী স্ত্রী বা ভগ্নীকে [তারদ্দের অজ্ঞাতে] দূর থেকে ভর্রসস্তানদের 

দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে। ভদ্রসস্তানদের তারা 

এই বলে যে, শীপ্রই এ সব মেয়েদের তাদের কাছে এনে দেবে। 

সাধারণত: সিনেমা, থিয়েটার ব! প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখাশুনার পর্যায় 

সমাধ্ধ হয়। এইভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা! ভদ্রসম্তানদের অর্থ অপহরণ 

করে ভদ্রঘরের দুর্বৃত্তরা বেমালুম সরে পড়ে। এ ভদ্রসস্তানগণ তখন 

আর তাদের কোনও খোজ-খবরই পায় ন।। 

এই ধরনের ঘৌনজ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর আর একটি 
চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করে আমি বর্তমান পরিচ্ছেটি শেষ 
করব। এই বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ বূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি বর্তমানে যে সরকারী অফিসে কাজ করি, সেই অফিসে 

একটি শিক্ষিতা স্ুন্দপী মেয়ে কাজ করতে আসে। জানি না কেন, 

মেয়েটিকে আমার অত্যন্ত রূপ ভাল লেগেছিল। কিন্তু সাহস করে 

একদিনও আমি তার সঙ্গে আগাপ জমাতে পারি নি। তবে প্রায়ই 

আমি তার যাতায়াতের পথে ওত. পেতে অপেক্ষা করতাম। একদিন 

সে নিজে হ'তেই আমাকে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা! আপনি তো দেখি 
যে রোজই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। কিন্ত কৈ 
আমাকে তো একদিনও ভাকেন না? হ্থাঙল! ছেলের মত জিভ বার 

করে আমতা আমতা করে আমি উত্তর দিলাম, “আজে হ্যা! আপনাকে 
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আমার সত্যি খুব ভাল লাগে। কিন্তু ভয় করুতে৷ বলে কথা বলতে 

পারি নি এর পর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আজকে তো 

আপনি মাইনে পেয়েছেন। এ মামে কত টাকা মাইনে আপনি 

পেলন? এই প্রশ্নের উত্তরে কৃতার্থ হয়ে আমি মেয়েটিকে জানালাম, 

«আজে হা1, ভিআরনেস্ আলাওয়েন্স নিয়ে এই মাত্র ৯৫২ টাকা» 

এইবার মেয়েটি নিজেই আমাকে অন্থরোধ কণল, “চলুন ন! একটু বেডিয়ে 

আসি, যাবেন? আমি এতে যেন হাতে আকাশের চাদ পেলাম! 

আমার ভাগ্য যে এতদূর স্থপ্রসন্ন হবে তা আমি কল্পনাই করি নি। 
আরও কৃতার্থ হয়ে আমি তাকে উত্তর করলাম, “ষাবেন? সত্যি 

যাবেন, কোথায় যাবেন ? আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে 

যাচ্ছিল। মেয়েটি আমার মতামতের আর অপেক্ষা না করে ট্যাক্সিটাকে 

থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। শ্রীমতা এইবার আমাকে 

নিয়ে এলেন একট হোটেলে এবং ফ্খোনে আমারই খরচায় প্রায় টাকা 

পনেরোএ খাছ্যামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন । এব পর হোটেল থেকে 

বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন একটা দোকানে । দোকান 

থেকে যে জিনিসটি তিনি কিনলেন তাব বিল হ'ল ত্রিশ টাকার। বাধ্য 
হয়ে লঙ্জার খাতিরে বিলট] আমিই চুকিয়ে দিই, কারণ দোকানদার 
বিলট1 আমার দিকেই এগিয়ে দিল। এর পর আমাকে নিয়ে ট্যাব্সিতে 

উঠে উনি হুকুম করলেন, “চলে! আভি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সিদ1।” 

উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সিখানি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল। 

পথের উপর ট্যান্সি যতই চলে ততই আমি তার মিটারের দিকে 

'তাকাই। মিটারে ততক্ষণে বার টাক। উঠে গেছে, আর সেই সাথে 

তেরর একট] অক্ষরও | এবার আমার বুক ছুর ছুর করে উঠে। শ্রীমতী 
সঙ্গে কথা কওরা তে দুরের কথা, তার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছে 
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হয় না। শ্রীমতী আমার কাধটা ধরে বার ছুই ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “কথা কইছেন না ষে, বাঃ। বেশ আমিও তাহ'লে কথা 

বলব না|” আমার সার! দেহ হতে ঘাম বেরিয়ে আসছিল। চোখ 

দিয়ে জলও সেই সাথে বার হয়। এর উত্তরে একটা কাষ্ঠ হানি হেসে 

আমি জানাই, “না তা নয়। আমার শরীরটা] কি রকম বিম্ঝিম্ 

করছে। কেন এরকম হচ্ছে তা জানি না।' এব পব পলতার 

হোটেলে আর এক প্রস্থ চা পান করে আমি খন শ্রীমতীকে তার বাড়ি 

পৌছে দিলাম ট্যাক্সির মিটাবে তখন উঠেছে ত্রিশ টাক1। পরের দিন 
আফিসে এসে ভাবছি এ মাসের সংসার খরচের জন্যে কারুর কাছে 

গোটা সত্বোর টাকা ধার করা যাবেকিনা। এমন সময় আফিসের 

একজন বেয়ারা এমে আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। চিবরুকুটটিতে 

শ্রমতী লিখে পাঠিয়েছেন, 'আজ বিকালে বেডাতে ধাবেন তো? 
যাবেন কিন্ত-।” চিরকুটটি টুকরা টুকরা করে ছিভে টকরোগুলো 
ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিয়ে আমি বেয়ারাকে জানালাম, “আচ্ছা । 

তুম যাও আভি।” মনে মনে আমি বলে উঠলাম-_বা-বাঃ:, আবার-- 

ছিঃ” 
[ অনেক সময় জনবহুল পথে ট্যাক্সি থামিয়ে এই সব মেয়েরা এমন 

ভাবে হাত ধরে শিকারমন্ত বুবকর্দের উহাতে উঠার জন্য অন্তরোধ করতে 

থাকে যে পরিচিত ব্যক্তিদের চোখ এড়ানোর জন্য ও সম্মানহানির 

আশঙ্কায় অনিচ্ছা! সত্বেও এ সকল যুবকদের ট্যাক্সিতে উঠে জনবন্থল 

স্থান ত্যাগ করে নিরাল! স্থানে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে । ] 

এই সব মেয়ের! নানাস্থানে নান। অছিলায় যৌন লোভী যুবকদের 

সহিত আলাপ করে, কিন্ত কদাচ নিজেদের প্রকৃত নাম-ঠিকানা তার! 

তাদের জানায় না। প্রায়শঃক্ষেত্রে কোনও একটা গপির মুখে তারা 
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ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছে এই বলে যে, অমুক স্থানে অমুক দিন এ সময়ে 

সে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। তাদের অজুহাত এই যে অপরিচিত, 

যুবকদের সাথে স্ববাটীর ধারে-কাছে যেতে তাদের ধ৷ কিছু আপত্তি । 

ধর্মীয় প্রবর্চনা 
ধধর্মেণ হীন! পশ্ডভি সমানা_-এই শাস্ত্র বাক্যটি মিথ্যা নয়। কিন্ত 

এই ধর্ম শবটির প্রকৃত অর্থ কি? এই ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ 

হদি ইংরাজি প্রিন্সিপল হয়, তাহলে প্রতিটি পশ্তর নিজস্ব প্রিশ্িপল 

আছে। কিন্তু বু মানুষের মধ্যে উহার অভাব থাকে । কিন্ত 

অধুন] ধর্ম শবটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে পথঘাট ও 

যানবাহনের, অভাব ও অস্থবিধা ছিল। এজন্য বাস্ত্ীয় শাসন গ্রামাঞ্চলে 
ঠিক পৌছুতে পারতো! না। এই কালে ধর্মের প্রভাব মানুষকে 

অপরাধবিমুখী করতে] মানুষের চক্ষকে সহজে ফাকি দেওয়৷ ঘায়। 

কিন্তু ঈশ্বরের টৃষ্টিকে ফাকি দেবে কি করে? ধর্মনেতাদের পুকুষাহ্গক্রমে 
প্রদত্ত এই উপদেশ বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হতে! । ফলে অধিকাংশ 

প্রজাকুল নিরপরাধ থেকেছে । অবশ্ত গ্রামীণ শাসকরা এদেরকে 

দৈহিক, আর্থিক ও সামাজিক শাস্তির ভয়েও ভীত করে রাখতে] । 

অবিশ্বাসী অপরাধীদের জন্য এই রাষ্ট্রীয় ভয়ের প্রয়োজন হতো | তবে ধর্ম- 

বিশ্বাসের হানি ও ঈশ্বর ভীতির লোপ অপরাধীর সংখ্যা! বাড়ায়। অবশ্য 

এই সতা মাত্র অভ্যাস ও দৈব অপরাধী সম্পর্কে প্রযোজ্য । এই সম্পর্কে 

নিঙ্নোক্ত বিবৃতিটি প্রণিধান-ঘোগ্য। ইংরাজিতে এই ধর্মবিশ্বাসকে 
টাবুউ [নু:৯১০০] বল! হয়। 

“আমার মূল্যবান ফলের বাগানের ছ্বারদেশে গ্রাম-দেবতার মন্দিক 
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গড়ে দিয়েছি। প্রতি মামে ওখানে আমি ২৫-৬ টাক! প্রণামী দিয়ে 

থাকি। পরিবর্তে আমাকে দছ্বারবান রাখতে হয় না। এতে আমার 

মাসিক বহু অর্থের সাশ্রয় হয়। হারবানের বদলে এ গ্রামাদেবী আমার 

বাগানের ফল রক্ষা করেন। তার বিরাগের ভয়ে কেহ বাগানের ফলের 

উপর কখনও লোভ করে নি।” 

উপরোক্ত মতা প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে ফলগ্রহ্থ হয় বটে। 

কিন্ত উহা! সকল প্রকার পেশানারী প্রকৃত অপরাধীদের পক্ষে প্রযোজ্য 

নয়। জনসাধারণের অধুন! ধর্ম বিশ্বাসের হানি ঘটেছে। এইজন্য 
দেব-মন্দির হতে বিগ্রহ ও তার গহন] চুরি হয়ে থাকে। কিন্ত 
অন্ত বহু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আজও দেবতা গ্রতিষেধকের কার্ধ করে। 

প্রায়ই দেখ যায় শিষ্যর! ভক্তিমান হলেও বহু ধর্মব্যবসায়ীর নিজেদেয় 

এতে বিশ্বান নেই। নিক্সের বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণিত 
হয়। 

“অমুক ঠাকুরবাঁড়ির বিগ্রহের দ্বেহ হতে বহু অলঙ্কার চুরি যায়। 
আমি তাস্তে ওখানে গেলে সেবায়েত ভদ্রলোক বললেন,--'গহনাগুলি 

উদ্ধার করতে না! পারলে একট! কাজ করুন। শ্রীমা নিজের গহনা নিজে 

রক্ষা করতে পারেন নি। এ জন্য প্রণামী এখানে এখন কম পড়ছে। 

আমি সকলকে বলেছি মা শ্বপ্ল দিয়েছেন। এই গহনার অবস্থান আমি 

পুলিশকে জানিয়েছি । এবার অনুরূপ গহন। গড়িয়ে মা*র গায়ে তুলবো। 

আপনি শুধু বলবেন যে গহনাগুলি আপনি মা'র প্রত্যাদেশ অনুযায়ী 
উদ্ধার করে এনেছেন।” এ ভদ্রলোকের ভগ্তামীর কথাগুলি শুনে আমি 

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম । আমি তাকে বলেছিলাম যে তার চাইতে 

রটানো ভালো যে মা তার ভক্ত চোরকে এ গহন! দিয়েছিলেন। 

কিংব। উনি বীতরাগ হয়ে কিছুদিনের জন্ত এ বিগ্রহ হতে অন্তর্ধান 
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হয়েছেন। মশাই! এইরূপ এক বিশ্বাসযোগ্য হ্বপ্র দেখুন ও গহনা 

খরিদা বাব আপনার অর্থ বাচুক।” [পৃজারিগণ ও সেবায়েতরা 

অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে থাকেন। ] 

বু জ্যোতিষী আমার কাছে এসে অন্থুরোধ করে গিয়েছেন__ 

মশাই ! ভক্তদের আমি গুণে বলেছি যে পক্ষকালের মধ্যে পুলিশ অলঙ্কার 

উদ্ধার করবে। এখন দয়া করে আপনারা চেষ্টা করলে স্থনাম রক্ষা 

হয়। এই জ্যোতিষিগণ এক প্রকারের ধর্মব্যবসায়ী। কারণ-_ 

জ্যোতিষশাস্ত্রাতিরিক্ত তান্ত্রিক সাধনাবও এ'রা আশ্রয় নেন। এর! 

নির্ধিচারে বিশ্বাসীদের বলে থাকেন যে ও'রা রাত্রে নরমুণ্ডের সাথে 

কথা বলেন। কোনও সছুত্তর সাথে সাথে দিতে অক্ষম হলে__ও রা 

বলেন যে মা'কে [ ঠাকুরকে ] লিজ্ঞাসা করে বলবো। হিমালয়ের উপর 

এদেশের মাছুষের অসীম মোহ। তাই এরা নিজেদেরকে হিমালয়- 

প্রত্যাগত বলেন এবং সাংখ্য নবদ্বীপে, বেদাস্ত কাশীতে, পুরাঁণ মিথিলাতে, 

যোগ কাঞ্চি নগরে ইত্যাদি স্থানে অধায়ন করেছেন ও শিখেছেন বলেন । 

বহু মূর্খ চতুর ব্যক্তিকে উহা! আমি বলতে শুনেছি। রাজা আর এদেশে 

নেই। কিস্ত-_-বছ রাজজ্যোতিধী আছেন। নিজেদেরকে পঞ্চম 

জজের কু্ঠী বিচারক বলেন, এমন মাহ্ষ্ড আছেন। [এখানে 

অবশ্য ভালপো মন্দ দুই আছে ।] এখন িবেচ্য বিষয় এই ঘষে, তাহলে 

এতো! লোক ও'দের ওখানে যান কেন? ওদের কাছে বিশ্বাসী 

মান্থবরা শুধু আসে। অবিশ্বাসীদের ও'রা তাদের কাছে ঘেঁসতে দেন 
না। এই বিশ্বাসীরা কি্ধপ প্ররৃতির মানুষ তা নিষ্নের বিবৃতি হতে 

"ঝা! যাবে। 

ট "আমি ক্ুদ্ধ হয়ে তাকে বললাম__ন। না। মাছলি আমি দোবো 
না। ও সব স্বপ্তযেন শাস্তির কাজ ছেড়ে দিয়েছি। যাযা--দুর হ। 
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আমি যতই তাকে তাড়াতে চাই, সে ততই আমার পা” ছুটে! জড়িয়ে 

ধরে। পরিশেষে এমন ভাব দেখাই ষেন আমার দয়! হলো। তখন 

তাকে আমি ২৫২ টাক ঠাকুরকে ভোগ দিতে বললাম । সে'ও 

বুঝলে। ষে আমি কতো] বড়ো নির্পোভ ব্রাহ্মণ ; তাকে আমি বুঝালাম 
ষে "ার উপকার করার অর্থ আমার নিজের ছয় মাস আযুর ক্ষয় ।” 

বক্তব্য বিষয়টি বুঝতে গেলে পারসেণ্টেজ বুঝ'র প্রয়োজন আছে। 
যর্দি ১০০ জন ভক্ত আসে তাহলে ওদের শতকর! কুড়ি জনের উপকার 

হবে। অবশ্য এ ক্ুফলগুক্ুর দয়া ব্তিরেকেই হতো]। এই বিশ্বাসী 

লোকরা ৫০২২ টাকা প্রণামী দিলেও ভদ্রলোকের মাসে বহু টাকা 

লাভ হয়। এরপর এ ক'টি ব্যক্তি ও তার পর্রিজনগণের প্রোপাগাগ্ডাতে 

সেখানে আরও বহু ব্যক্তি এসে থাকে । একদল পীরে ধারে বিশ্বাস 

হারায় এবং অন্য দলের বিশ্বান পাকাপোক্ত হয়। কিংবা ওর শিষ্যরা 

বলবে যে গুরুর বাণী ও'রা ঠিক বুঝেন নি -তাই। এই সম্পর্কে নিক্সে 
একটি মুখরোচক বিবুতি উদ্ধত করা হলো । 

“অমুক ম1 হাইকোর্টের পিন্ট হতে বাদী ও প্রতিবাঁদীর নাম ও 

ঠিকানা সংগ্রহ করতেন। এর পর তাদের সাথে পৃথক পৃথক ভাৰে 
দেখা করতেন ও বলতেন যে ও'রা মামলাতে জয্মী হবেন। বাদী ও 

প্রতিবাদী--উভয়ের মধ্যে একজন মযামলাতে জিতবেই। এই জঙ্কী 

ব্যক্তি এ দিন হতে তার ভক্ত হবেন। এতে আর আশ্চর্য কি আছে!” 

এদের কাছে ছুই প্রকারের লোক এসে থাকে-(১) ভয়াতৃর 

বিপদগ্রস্ত লোক। এরা বিপদ হতে মুক্ত হতে চায়। (২) লোভী 

সম্পদাভিলাষী মান্ধষ। এরা স্বাঁথ সিদ্ধি করতে চায়। এই লোত 

ও ভয় মানুষের বিচারবুদ্ধি হরণ করে ও তাদের মনের প্রতিরোধ- 
শক্তি কমিগঘ্নে দেয়। ফলে, গুরুদেবের বাক-প্রয়োগ এদের উপর 
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কার্ধকরী হয়। তক্তের মুখ দেখে গুরুদেব বুঝেন যে তাঁদের বিপছ 

কি? অবশ্য তার আগে ভদ্রলোকের পেশা ও তত্র কন্তা পুত্র সম্পর্কে 
উনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এভাবে এ ক্ষতি তার ব্যবসায় বা চাকুরি 
ক্ষেত্রে বা পারিবারিক বিষয়ে তা তারা তাদের তীক্ষ বুদ্ধিছারা বিচার 
করে বুঝতে সক্ষম । বহু ক্ষেত্রে লীক ও সাজানে! শিষ্যরা! গুরুর অন্য 
ভক্তদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। পরীক্ষায় ফেল করে 

ছাত্ররা টাক] ফেরত চাইলে এর] বলেন--তোমবর! ভালে করে পড়ো 

নি কেন? মাছুলি দিলেও তোমাদেরকে পডতে আমি বারণ করিনি। 

এদের ছল-চাতুরী দক্ষ মনোবিজ্ঞানীদেরও হার মানায়। এদের অনেকে 

তান্ত্রিকাচার্য, জ্যোতিষাচার্য প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। কারুর 

কারুর ঘরে কঙ্কাল মুণ্ডের পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি থাকে । এভাবে 
ওর] ভক্তদের মনে ভীতি ও ভক্তির সঞ্চার করেন। 

আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নামে এৰং জাতীয় জীবনে ধর্মের 

অজুহাতে এক মানুষ অপর মানুষের বত ক্ষতিসাধন করেছে, তত 

ক্ষতি অপরাধী নামধেয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা কখনও সাধিত হয় নি। 
বর্তমান পরিচ্ছেদে এদেশে ধর্মের নামে সংঘটিত অপরাধসমূহ সম্বদ্ধে বল! 
হবে। ধর্মপ্রাণ ডারতবাসীদের ধর্মের নামে ছুূর্বৃত্তর। প্রায়ই ঠকিয়ে 

থাকে ; বিবিধ পদ্ধতিতে উহাদের ছার] ওই সব অপরাধ সংঘটিত হয়। 

এ সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার কিছু বলাষাক। আলোচ্য বিষয়ের 

ৃষ্াত্ত-শ্বরূপ একটি বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। বিবরণটি হ'তে 
বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝ! যাবে। সাধারণতঃ: সরলবিশ্বাসী' 
এবং অজ্ঞ গ্রামবাসীদের এই পদ্ধতিতে দুর্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে । এই 

বিবরণটি এই সম্পর্কে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমার তখন বয়স বাইশ কিৎবা তেইশ হবে। এ সময় আমি 
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গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করতাম। হঠাৎ একদিন দেখি দে দলে 
লোক দীঘির পূব পড়টার দ্বিকে ছুটে চলেছে। শুনলাম প্রকাণ্ড এক 

সাধু কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হয়েছেন। এরই মধ্ো রটে 

গিয়েছে ঘে তিনি একজন ব্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ । সম্প্রতি তিনি কাশী 

থেকে সেখানে এসেছেন। কাশীর বিশ্বনাথও না"কি শীঘ্রই সেখানে 

আসবেন। তিনি তার অগ্রদূত মাত্র, ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে 

করেন যে তিনি শৃন্ত থেকে নেমে এসেছেন। কেউ কেউ আবার 
এমনও মনে করেন যে তিনি মাটি ফুড়ে উপরে উঠেছেন। এমনি 

বিশ্বান্ত এবং অবিশ্বান্ত বু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ইতিমধ্যেই 
রটে গিয়েছে। এর পর আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। 

কৌতুহলী হয়ে আমিও সাধু দর্শনের উদ্দেশ্তে বহির্গত হলাম। অবৃস্থলে 
হাজির হয়ে দেখি যে সাধুবাবা ধ্যানে ৰসেছেন। তার আসনের 

সামনেই একটি নাতিউধ্ব” ভূখণ্ড । সাধুবাবার নির্দেশমত শিয্ের দল 
ব্যোম ব্যোম শবে গগন মুখরিত করে চিহ্নিত ভূখগ্ডটির উপর কলসের 
পর কলস জল ঢালছেন এবং সধুবাবার শিষ্যদের সঙ্গে ভক্ত ও বিশ্বাসী 

গ্রামবাসীর যোগ দিয়েছে । বহু ব্যক্তিই সেখানে এসে জড় হয়েছেন। 

সকলের মুখেই সেই এক কথা শুনা ঘায়। শিখঠাকুর নাকি পাতাল 

হতে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠবেন। দ্বিনের পর দিন চলেযায়, জল 
ঢালার কামাই নেই। আমরা হাসি ও উপহাস করি। তবু প্রতিদিন 
একবার অকুস্থলে বেড়াতে যাই । কিন্তু হঠাৎ একদিন আমর লক্ষ্য 

করি যারটিট! একটু চিড় থেয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করি ধবিস্রী 
দেবী আরও একটু ফাক হলেন। এর পর আমরা হতভম্ব হয়ে ধাই। 
ভক্তের দল কিন্ত অধিকতর উৎমাহে জল ঢালতে থাকে । আমবা 
সভয়ে লক্ষ্য করলাম ধে শিবঠাকুর ধীরে ধীরে মাথা তুলছেন । 
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দেখতে দেখতে প্রায় ছুই হাত উচু কুচকুচে কালো ক্রি পাথরের 
একটি শিবলিঙ্গ ধীরে ধীরে মাথা তুলে মর্্যে উঠলেন। চক্ষের সামনে 
শিবঠাকুরকে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠতে দেখে সকলে মোহিত হয়ে গেল। 

এমন কি, নাস্তিক জমিদার হয়কান্তবাবুর পর্বস্ত সেই একই অবস্থা। 

সাধুবাবার জন্যে জমিদার তৎক্ষণাৎ সেখানে একট! কুঠি বানিয়ে দিলেন। 
এএ পর হতে দুর দু গ্রাম হ'তে লোক এসে প্রণামী দিয়ে যায়। 

গ্রামের স্বানীয় লোক তো অর্থা্দি দলে দলে এসে দেরই। টাকাকডি 

সোনাদাশায় সাধুর পকেট নিবিবাদে ভতি হতে থাকে । মাঝে মাঝে 

সাধুবাবাব উপর ভর হ'লে তিনি তখন নানারূপ ভবিষ্যদ্বাণী বলতে 
থাকেন। উতার কতক মেলে কতক বা মেলে না। কিন্তু তাহলেও 

লোকে তাকে বিশ্বাসই করে ষায়। কোনও কথা না মিললে শোকে 

বলে যে শুনতে তাহলে তুল হয়েছে । উনি যা বলেছেন তাব প্রকৃত 

অর্থ হবে এইবূপ, ইত্যাদি। সাধুবাবার দিনগুলো! শ্রীত্রীদেবাদিদেখের 
কৃপায় ভালই চলছিল । কিন্তু বাদ পাধলেন ভগবান দেবার্দিদেব 

শ্রহ্রীমহাদেখ শিজেই | হঠাৎ একদিন এই সাধুর সন্ধানে গ্রামে পালশের 

আবির্ভাব হু'ল। শুনা গেল ষে সাধুবাবা নাকি একজন ফেরার 
আমামী। দারোগার আদেশে সিপাইরা শিবঠাকুরকে উঠিয়ে ফেপলে। 

এবপর তারা মাটির নীচে অনেকখানি খু'ড়ে ফেপল। মাটির তল! থেকে 

বেবিয়ে পডল এক পিপে জলে ভিজে ফুলে উঠা ছোলা । এই হোলা4 

দানাগুলার উপরই এ শিবট] বলানে! ছিল। আমলে ব্যাপারটি 
হয়েছিল এইরূপ : সশিষ্ক সাধুবাবা রাত্রিষোগে শুখন! ছোলা ভতি 

একটা পিপে মাটির তলায় পুতে রেখে তার ঠিক উপরেই শিবট! 

বনিয়ে রেখেছিলেন । শিবের মাথাটা শুখ না মাটি ও ঘাসের চাপড়। দিয়ে 
ঢেকে দিয়ে রাতিযোগে তার! সরে পড়েন। ক্রমাগত জল ঢালার ফলে 
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কাপা মাটির মধ্য দিয়ে জল চু'ইয়ে টুইয়ে নীচে নেমে পিপের ভিতরকার 
শুখন1 ছোলাগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে সেগুলাকে ফুলিয়ে দেয়। এব 

ফচ? শিবঠাকুরও ধীরে ধীরে উপর দিকে ঠেলে উঠে তৃপৃষ্ঠে উদয় হন। 

মহাদেবের হঠাৎ আবির্ভাবের মূল কারণই ছিল এইরূপ। পুলিশ "সাধু 

এবং তার শিব, উভয়কে নিয়েই অজ্ঞ গ্রামবাসীদের বিশ্বাম না ভাঙ্গিছেই 

গ্রাম পরিত্যাগ করেন। তাই তারা এখনও বিশ্বাস করে মহাদেব ঠিকই 
এসেছিলেন । কিন্তু জমিদারের পাপে তিনি সেখান হতে অশ্বর্ধান 

হয়েছেন। যে দিনটিতে প্রথম শিবঠাকুর ওখানে উঠেছিলেন, প্রতি 
বৎসর সেই দিনটায় এ স্থানে গায়ের গোক জড হয়ে আজও 

জল ঢালে। পরবর্তীকালে সেইখানে সত্যিকার একটি শিবও প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছিল।”  - ক 

গ্রামবাসীদের এবংবিধ অন্ধ-বিশ্বাসের হযোগ নিয়ে ভণ্ড তপন্বীরা 

কিরূপ নৃশংসভাবে তাদের ঠকিয়ে থাকে তা শহরবাসীদের করারও 

বাইরে । এর কারণ, ধর্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে অপহরণ করে সময় 

সময় তাকে অমানুষ করে তুলে। মানুষের ম্বাধীন চিন্তা অপহরণ তার 

এশ্বর্ষ অপহরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতি!র। চিন্তাশীল ও খিদ্বান্ 
ব্যক্তিমাত্রই এ কথা ত্বীকার করবেন। সাধারণতঃ দেখা! গেছে যে 

নাস্তিক ভাবাপন্ন বা কম ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই এই সকল কপট সাধুদের 

আবিফার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণে আমি মনে করি যে, 

ধর্মকে আজ বিজ্ঞান ও যুক্তি এবং ন্যায়ের কাঠামোতে ফেলে জাতির 

কল্যাণের জন্যে তাকে নৃতন করে রূপ দেবার প্রয়োজন হয়েছে। 

পাশ্চাত্য দেশগুলির দ্রিকে তাকালেই এই বিশেষ সতাটি আমরা উপলক্ি 

করতে পারব। ম্বানবতার দিক হ'তে বিবেচনা করলে দেশপ্রেম 

আদরের ক্ষেতে পুতুল পৃজা মাত্র। অনুরূপ তাবে জাতির অগ্রগতির 
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পথে ধর্ম মধ্য-যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হলেও আধূনিক 
যুগে উহা একেবারে অচল; এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে উহ! ক্ষতিকরও 

বটে। দেশপ্রেমের নামে ভগ রাষ্ট্রনায়কের। পৃথিবীর মান্থষের অমানুষিক 
ক্ষতি করে এসেছে। কিন্ত চুরি-ডাকাতির দ্বার! তদহুরূপ ক্ষতি পৃথিবীর 
হয়নি। অন্ধ ও উতৎ্কট ধর্মবিশ্বাস সন্বদ্ধেও এই একই কথা বলা চলে। 

দেশপ্রেমিক বাষ্ট্রনায়কদেয় প্রয়োজন হুলে যেমন ছলের অভাব হয় না, 

্বার্ান্ধ ধর্মব্যবসায়ীদদেরও তেমনি কখনও কৌশলের অভাব হয় না। 
সমাজের উচ্চ এখং নিয় উভয় শ্তরেই আমরা ভগ্ড তপস্থীদের সন্ধান 

পেয়ে থাকি। এইসব ভণ্ড সাধুর মুখে বিজ্ঞানের পিন্দা করলেও 

কার্ধক্ষেত্রে তারা বিজ্ঞানেরই সাহাধ্ায নিয়ে থাঁকেন। এই বিজ্ঞানের 

লাহায্যে কিরূপ পদ্ধতিতে তারা লোক ঠকিয়ে থাকেন, সেই সম্বন্ধে 

নিম্নে কোনও এক ভণ্ড তপস্থীর বিবৃতি তুলে দিলাম। এই বিবৃতিটি 

এ বিষয়ে বিশেষ বূপে প্রণিধানযোগ্য । 

প্নূর্যদেব তখন প্রচণ্ড প্রতাপে ঠিক মাথার উপর বিরাজ করছিলেন। 
ঠিক সেই শুভ মূহ্র্তটিতে শিশ্তকে আমি দীক্ষা দিতে মনস্থ করলাম। 

শি্তটিকে আমি মধ্যাহ্ন হুর্ধের দিকে মুখ ক'রে কপজোডে দাভাতে 

বললাম এবং আমি দাড়ালাম সূর্যের দ্দিকে পিছন ফিরে। এর পর 

আমি শিল্তের হাতে ধান ও দুর্বা দিয়ে হুর্যদেবের দিকে তীক্ষদৃঠিতে চেয়ে 

তাকে হুর্ধস্তব পাঠ করতে বললাম। জলস্ত সু্ধদেবের দিকে তীক্ষদৃিতে 

চেয়ে শিষ্য স্তব পাঠ করতে লাগল, “জবাকুন্থম সঙ্কাশং কাশ্বপেয়ং 

মহাছ্যুতিম্--” ইত্যা্দি। এর কিছুক্ষণ পরে শিশ্তকে আমি আমার দিকে 

তাকাতে বললাম। স্বাভাবিক কারণে শিষ্ত আমার কথা শুনতে 

পেলেও আমাকে মে দেখতে পেল না। মে মনে করল আমি অন্তর্ধান 
“হয়ে গেছি। কেদে উঠে শিস্ত আমাকে জিজেস করল, “গুরুদেব, 
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গুরুদেব, দেখা! দাও। এখুনি কোথা গেলে তুমি? উত্তরে আমি 

তাঁকে অভয় দিয়ে জানালাম, "ভয় নেই বম! আমি এইখানে তোমাব 

নিকটেই আছি। বৎস! তুমি শীদ্রই আমাকে দ্বেখতে পাবে। কয়েক 

মিনিট পরেই শিষ্যের চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল এবং আমিও 

পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলাম এবং এই স্ুধোগে আমি তাকে জানিষ্বে 
ধিলাম, “বৎস! তোমার প্রথম দীক্ষা শেষ হ'ল। এইবার তোমার 

ছিতীয় দীক্ষা শুরু হবে।” প্রথম দীক্ষার বিষয় বলা হলো । এই্বার 

দ্বিতীয় দ্ীক্ষার কথ বলবো। ছ্িতীয় দীক্ষার সময় আমি সারা অঙ্গে 

সাদ] বিভূতি মেখে [ উদ্দেগ্ত__দেহটি শ্বেতবর্ণের করা ] শিষ্যের সামনে 
এসে দাড়ালাম । সামনে রাখলাম একটি লাল রঙের কাচের পাত্রে লাল 

রঙ কর] গঙ্গোদকমন্তা জল | এর পর শিষাকে আমি আদেশ করলাম, 

বৎস! এবার স্থির দৃষ্টিতে লাল পাত্রটির দিকে তাকিয়ে থাক। শিষ্য 
আমার আদেশ প্রতিপালন করল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার 

পর আমি শিব্যকে আমার মুখের পানে তাকাতে বললাম । শিষ্য আমার 
মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করণে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি দেখছো, 

বস? আমার সার। অঙ্গে কি তুমি সবুজ আভা দেখতে পাও? এই 

প্রশ্বের উত্তরে শিষ্য আমাকে বলল, “হা গুরুদেব! আপনি সবুজ হয়ে 

উঠেছেন ।” উত্তরে আমি তাকে জানালাম, “হা! বস! এইটেই পৃথিবীর 

ভাসল রূপ ।” এর পর আমার সাকরেদরা এসে লাল পাঞ্জটি সরিয়ে নিয়ে 

আমার নির্দেশমত সেখানে একটা পীতোদক ভরা পীত বর্ণের কীচপাত্র 

রেখে যাদ়। আমি পূর্বের স্তায় শিষ্যকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পাক্রটির 
দিকে চেয়ে থাকতে বলি। এর পর আমার আদেশ মত চোখ তুলে 
আমার দিকে চেয়ে শিষ্য দেখতে পায় আমি নীল হয়ে গেছি। আমি 

'তখন মহা! আনন্দে শিষ্যকে জানালাম, “বৎস। এইটেই ঈশ্বরের আসল, 
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রূপ। ভগবান শ্রকৃষ্ণও ছিলেন এই নীল বর্ণের । এই সব অলৌকিক 
ব্যাপার লক্ষ্য করে শিষ্য আমার অভিভূত হয়ে পড়ে এবং আমার পায়ের 

উপর আছডে পড়ে কেঁদে উঠে বলে, প্রভু! তোমার অসীম দয়া এই 
ভক্তের উপব। এই কিসেইবিশ্ববৰপ? তুমি কিতা হুলে-_। এর 

পর আমি তাকে আমাকে তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে আদেশ দিই । অর্থাৎ 

কি'না গুরুর পাদপনে, স্ত্ী-পুবর, ধন-দৌলত এবং নিজেকে উৎসর্গ করার 
জন্যে তাকে আমি উপদেশ দিই। এইভাবে শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত 
করে তার যাবতীয় বিষয়-মম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে বিক্রয়লন্ধ সমুদয় অর্থ 

মঠের নামে আত্মসাৎ করে আমি সরে পড়ি।” 

এইবার এই বিশেষ পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচন] করা 

যাক। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে ষেলাল রঙের উল্টা 

রঙ সবুজ এবং হুরিপ্রা বা পীত রঙের উল্টা! রঙ নীল। ইহাদের ষথাক্রমে 

রেড.-গ্রীন গ্রসেস্ এবং ইয়োপো-বু প্রসেস্ বণা হয়। মস্তকের মধ্যকার 
ঘিলুর [ মগজ ] মধ্যে এইগুলি অবস্থান করে। ছুই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমিত 
একটি লাল চৌকা কাগজের প্রতি কেহ যদ্দি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি রেখে 
পরে হঠাৎ সাদা দেওয়ালের দিকে তাকায় তা হলে সে সবুজ রঙের 

অনুপ পরিমাপের ছাপ দেওয়ালের উপর দেখতে পাবে। কারণ লাল 
রঙের উল্টা বং সবুজ। এই একই কাএণে গীত রঙের কোনও একটি 
বস্তর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবন্ধ করে দেওয়ালের দিকে হঠাৎ তাকালে 

মেখানে দুষ্ট হবে নীল রডের ছাপ। কারণ এই যে, পীতের উদ্টা রঙ 

নীল। এইভাবে হুলদের দিকে তাকালে নীল, নীলের দিকে তাকালে 

হল্দে মানুষ দেখে থাকে । মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যকার রেড, গ্রীন প্রসেস্ 

[ লাল-সবুজ দণ্ড ] এবং ইয়োলো-রু গুলেস্ [ পীত-নীল দণ্ড] এইবধপ 

ব্যবস্থার জন্যে দায়ী । ইহা একটি নিছক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার মাআ। এর 
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মধ্যে বাছাছরির বা কেরামতির কোনও কিছুই নেই। এই কারণেই 

সাধুবাবা একবার সবুজ এবং একবার নীলবর্ণের হ'তে পেরেছিলেন। 
সুর্ষের খররশ্মির দ্রিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরালেই মানুষ 

কিছুক্ষণের জন্য আধার দেখে । এই সময়ের মধ্যে সামনে কোনও 

মানুষ দাড়িয়ে থাকলে এবং নে নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে থাকলে 

তাকে [সেই ব্যক্তিকে] কিছুক্ষণের মত সে দেখতে পায় না। 

হুর্ধের প্রথর রশ্মি চক্ষ্মণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় ষেমাহুষ 
তার চক্ষু পুনরায় ম্বাভাবিক অবস্থায় না৷ আসা পর্বস্ত সামনের কোনও 

ব্যক্তি বা বন্তকে সে আর দেখে না। এই কারণেই সাধুবাবা কিছুক্ষণের 

জন্য অস্তর্ধান হয়ে শিষ্যকে চমতকৃত করতে পেরেছিলেন । 

এই মকল বিজ্ঞ ভণ্ড সাধুরাই যে এইভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে 

তা নয়। অজ্ঞ গ্রাম্য সাধুরাও লোক ঠকাবার জন্ত এইরূপ ভেকিবাজির 

সাহায্য লন। নিয় বঙ্গের ব্যাধজাতি, পাটনার যছুয়। ব্রাহ্মণ, যোধপুর 

এবং উদয়পুরের বৈদ মুসলমান নামধাৰী ভ্রাম্যমাণ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির 

ঠগীর] প্রায়ই এইভাবে গ্রাম্য লোকর্দের ঠকিয়ে থাকে । এই সকল 

দুরৃত্তরা যোগী ও সাধুর বেশে গ্রাম হতে গ্রামাস্তরে গমন করে শিষ্য 
সংগ্রহ করেন। এর পর তারা উপরি উক্ত উপায়ে নিজেদের অস্তর্ধান 

করেন। তারা কখনও বা শিষ্যদেণ রাবক্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে 

গিয়ে মা লশ্মী & দেখান। কখনও বা হয়ত তারা হাত সাফাইএর 

 *ল ধুবাবারই এক মাকরেদ লক্মাাতা মেজে জঙ্গলের মধ্যে আবিভূতি হয়ে 
থাকেন। সাধা,ণঞ্ডঃ রাত্রিকালে এবং জঙ্গলের মধ্যে মাত দর্শনের ব্যবস্থা! হয়। ইহার 
প্রকৃত উদ্দেপ্ত সহজেই অনুমেয় । এ ছাড়া সাধুবাবার নাকরেদদেয় পুর্বগামী একটা 
দল, চাষী ও ব্যবসামীয় বেশে গ্রামের যধ্যে ঘুরাফিরা করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সাধু. 
বাবাকে পূর্ব হতেই ত1 জানিয়ে দেয়) এতে করে সাধুবাবার ভবিস্ঘবাণী করার ও হাত 
দেখার লবিশ্ষ হুবিথে হয়। 

অ ২--৭ 
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সাহায্যে পিতলকে সোনা বানিয়ে গ্রামবাসীদের মোছিত করে তাদের 

বিশ্বাস উৎপাদন করেন। তারপর এর লোকেদের জানান তার কপ! 

ব1! সোনাকে পৃজার্চনা ও প্রতিক্রিয়াদির দ্বারা ছুগুণ ক'রে দিয়ে লোকের 

ছঃখ-দুর্দশ! দুর করতে সক্ষম। সংসারে সকলেই চালাক লোক নয়। 

তাদের মধ্যে বোকা লোকও থাকে । কয়েকজন বোকা! গ্রাবাসী সাধুর 

কথা বিশ্বাস করে এবং তাদ্দের যাবতীয় সঞ্চিত সোন। রুপা সাধুবাবার 

কাছে গোপনে এনে দেয়। সাধুবাবা তখন এই রূপার ও সোনার 

অলঙ্কারাদি একটা মাটির তালের মধো পুরে মৃত্তিকার তলায় প্রোথিত 

করেন এবং এরপর ওর উপরকার সেই ভূমিখণ্ডের উপর পুজা হোম যাগ 
যজ্ঞ চলতে থাকে । এদিকে সাধুবাবাও অলঙ্কার কয়টি গোপনে বার করে 
“নবার হথযোগ খুজতে থাকেন। মাঝে মাঝে তারা চরণাম্বতের নামে 

শিষ্যদের সোমরস [ লিদ্ধি, ভাঙ বা মদ ] খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। 

একদিন এ বিষয়ে স্যোগও মিলে ঘায়। সাধুবাবা তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার- 

গুলি মৃত্তিকার তল! হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এক বিশ্বামী চেপার মারফৎ 
সরিয়ে দেন। এদিকে যাগ-ঘজ্ঞ কিন্তু সমানভাবেই চলতে থাকে এবং 
সেই সঙ্গে সাধুবাবার যোডশোপচারে পুজাও। এর ছুই দিন পরে 
সাধুবাবা শিষ্যকে জানান যে, সোন। এবং কুপ। প্রায় দ্বিগুণ হয়ে 

উঠেছে, তবে এই দ্বিগুণ হওয়] অলঙ্কার বা সোনা সাত দিন পরে 

সে যেন উঠায়। এর অন্যথা! করলে তাদের সর্বনাশ হতে পারে। এর 

পর শিষাকে আরও সাত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে 

সাধুবাব! দেবীর গ্রত্যাদদেশে সদলে দেশ ত্যাগ করেন। এই নয় 

দিনের মধ্যে সাধুবাবা কোনও এক দুর দেশে সরে এসে একাস্তভাবে 

নিরাপদ হ'তে সক্ষম হন। এই নয় দিন পর শিষ্যরা সাধুবাবার উপদেশ 
মত মাটি খুঁড়ে দেখে যে তাদের স্বর্ণ ও রোৌপ্যের যাবতীয় অর্থাদি 
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অপহৃত হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে এইসব সাধূবাবার] হাত সাফাই-এএ 

[ 9161812% ০£ 10505 ] সাহাযো প্রথম চোটেই মুল্যবান অলঙ্কারাদি 

সরিয়ে ফেলে তৎপরিবর্তে পিতলের অন্ুরূপ অলঙ্কাবাদি শিষ্যদের চোখের 

সামনেই মুত্তিকা তলে প্রোথিত করে দেন। লোক ঠকানোর এই 

বিশেষ পদ্ধতির ছুরৃত্তিগ। নাম দিয়েছে, “দৌোনাখেল” । এই সব অপরাধী 
ঠগীদেএও খল। হয় দোনাখেল-ঠগী। 

[ সাধু এবং গুরুজন সাধারণতঃ চারি প্রকারের হয়ে থাকে-_ 

(১) তগবৎ-বিশ্বাসী ও সৎ, €২) প্রবঞ্চক বা অলস, (৩) [নউরেটিক 

এবং হিষ্রিয়া-গ্রস্ত, (৪) ধর্ম-ব্যবপায়ী মানগয। বহু গুরু ইমপোটেন্ট. 

হয়ে থাকেন। এদের মধ্যে পারভাগিটি অধিক থাকে । এঁর] নানী- 

শিষ্যাদের দ্বারা গা-হাত-পা টিপিয়ে এবং তাদেরকে কিছু কিছু আদর 

করে যৌন তৃপ্তি পান। এদের যৌন-সম্মিলন [ 883-98615£8 06108 

হয় প1 বটে, কিন্ক যৌন-উপশম ছার] [ ৪0১11709100 ] এর! প্রচুর 

আনন্দ পান। অগদিকে-ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুরু সংঘর্গে কাটালে 

নাগীদের অপবাদের ভয় নেই ।] 

অযৌণজ অপরাধ সকলের ন্যায় যৌনজ অপরাধ সকলও অনেক 
সম৭ ধর্মের পোশাকে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গুরু নামধেয় 

দুরৃত্তরাঁই এই সঞল অপকর্মের হোতা! হয়ে থাকেন। ভাডাটে গুণ্ডা 
বা ভর্গডাটে সৈগ্ভ নিয়োগের পদ্ধতি পৃথিবীতে আবহুমাণকাল হ'তে 
প্রচর্ীত আছে । *অনুবপ ভাবে অর্থ দিয়ে পুরোছিত নিযুক্ত ক'রে 

ঈশ্বরের কাছে আবেদন-নিবেদন পৌছানোর পদ্ধতিও এ পৃথিবীতে দেখ 
যায়| এ দেশের অনেকেরই ধারণা পুরোহিত এবং গুরুর! উকিলের 

স্তায়। ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের দরবারে ওকালতি ন1! করলে ভক্তদের 

সকল আবেদন ঈশ্ববের দরবারে হয়তো সঠিক ভাবে পৌছাবে না॥ 
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পুরোছিতগণ অনেকট। উকিল বা পেশকারের পর্যায়ে পডেন। গুরুরা 

কিন্ত আরও উধ্র্ে স্থান পান। শেষ বরাবর তারা ঈশ্বরের একজন 
নোল এজেণ্ট হয়ে দাড়ান। তাদের সুপারিশ এবং সাহাষ্য ব্যতিরেকে 

যেন ভগবানের ব্রিসীমানায় পৌছানও অসম্ভব। এই সম্ক্ষে আমি 
এক গুরু নামধেয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা! ঈশ্বরের সঙ্গে 

মানুষের তে] সম্পর্ক পিতাপুত্রের। আমরা নিজেরাই তো স৫াভাষায় 
তাকে আমাদের নিবেদন জানাতে পারি। এর মধ্যে তসগ পনার্দের 

সাহায্যের কি কোনও প্রয়োজন আছে? গুরু নামধেয় ভা্ুলোকটি 
নিবিকার চিত্তে উত্তর দেন, “দেখ, গুরু হচ্ছে একটা দর্পণ, বা আএশি। 

গুরু রূপ দর্পণের সাহাধ্য ব্যতিরেকে ভগবৎ সন্দর্শন হয় না।” 

এর পর গুরুঠাকুর আমাকে আরও বোঝান যে গুরু হওয়] এক নন্মের 

প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। এর জন্যে জন্ম-জন্মাস্তরের সাধনার প্রখোজন 

আছে। কেবলমাত্র উপযুক্ত ভক্তদের জ্ঞানচক্ষ উন্মীল্ম করায় জন্টে 

গুরুদেব পৃথিবীতে এমেছেন। পৃথিবীট] নাকি সবই মায়া এবং এই 
মায়াজাল ছিন্ন করে একমাত্র তিনিই ভক্তদের ছুঃখ-ছ্র্দশা দূর করতে 
সক্ষম। গুরুঠাকুর অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ এমনি সব বাঞ্যজাল স্থষটি 
করতে শুরু করলেন। এতে ক'রে আমার মত লোকও কিছুষ্ষণের জন্তু 
ভিভূত হয়ে উঠে। সত্য কথা বলতে গেলে গুরুদেবের মুখনিঃস্থত 
“বিরাট ব্যোম” রূপ অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ শবের প্ররুত অর্থটি' আজও 
পর্বস্ত আমার বোধগম্য হয় নি। 

চিত্ত গ্রস্ততির [70:90180816191] কারণেই এইরূপ সম্ভব হয় । এই 

চত্তপ্রস্ভতির কারণে ধর্মের নামে সহজেই আমর] উতলা হয়ে উঠে আণমাদের 

(িবেচনা-শক্তি হারিয়ে ফেলি। আবাল্য বাক-প্রয়োগ [ ৪০89৪%100 ] 
এবং ধর্ম, সংস্কার ও কতকটা জাতীয় অভ্যান এই জন্যে দায়ী । 
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এদেশের ভগবৎ-বিশ্বাসী লোকদের [ বিশেষ ক'রে মেয়েদের ] সব 

চেয়ে বড শত্র ছোকরা গুরু । গুরু অনেক প্রকারের হয়, ঘথা_ 

উদাসী, বিদেশী, [ আরণ্য ] গৃহী, সস্ত্রীক গুরু, ছোকরা গুরু ইত্যাদি। 

এমন বহু গু সন্ত্রীক গুরুগিরি করেন। অর্থাৎ কি'না থোকা মহারাজ 

[ গুরুপুত্র ] বিলাত যাবেন, টাক1 যোগাবেন শিশ্তরা। খুকী মাতার 

[ গুরুকন্ত। ] বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্যের] বহন করবেন । কোনও 

এক সন্ত্রীক গুরু গ্রতি বসরই সপরিবারে প্রথম শ্রেণীর কামর। রিজার্ভ 

করে শিষ্যদ্দের অর্থে মধুপুরে যেতেন। এই সম্বন্ধে আমি তার কোনও 

এক অন্ধ-ভক্তকে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা! উনি সাধু হবেন তো৷ অরণ্যে 

না গিয়ে প্রতি বৎসর উনি মধুপুরে যান কেনা কামিনী কাঞ্চনই বা 

উনি ত্যাগ করেন না কেন? প্রতি বত্সরই শহরে গুর একট] ক'রে 
বাড়ি উঠছে। এত অর্থের বা ওর প্রয়োজন কি? এর কি কোনও 

সছৃত্তর আপনার] ধিতে পারেন? এই সব প্রশ্নে ভক্ত শিলা কিছুমাত্র 

বিব্রত বোধ ন1! করে এইরূপ উত্তর দেন, “ওঃ, এই কথা? গুকুদদেবকে 

আমরা এ কথ! কি জিজ্ঞাসা করিনি? আমরা তাকে এসব জিজ্ঞাস] 

করেছি বই কি? গুরুদ্দেব কি বলেন জানেন? গুরুদেব আমাদের 

বুঝিয়ে বললেন, “ভোগের মধ্যেই ত্যাগ । সংসারের জ্বাল! যন্ত্রণা নিজে 

ভোগ করে তিনি ভক্তদের তা থেকে মুক্ত করতে চান।' অপর আর 

এক ভক্ত শিষ্তকে আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছ!! গুরুঠাকুর 

শুনেছি মানুষের ব্যাধি নিরাময় করতে সক্ষম। তাহলে সেবার গুর 

নিজের নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগ হল কেন? ওর জন্যেবড় বড় 

ডাক্ত।র-বৈষ্যই বা ডাকতে হয় কেন? উত্তরে শিষ্য মশাই আমাকে 

এই বিষয় বুঝিয়ে বলেছিলেন, “রোগট1 আসলে হবার কথা ছিল 
গুরঠাকুরের কোনও এক শিয়ের। ভক্ত শিশ্তের সেই কাল-ব্যাধি 



অপরাধ-বিজ্ঞান ১৫২ 

গুরুঠাকুর তার নিজ দেহে তুলে নিয়ে তার সেই ভক্ত শিশ্তকে তিনি এ 

যাত্রা রক্ষা করলেন মাত্র ।? 

পুনঃ পুনঃ বাক্-গ্রষ্বোগ দ্বারা মানুষকে কতদূর নির্বোধ এবং নির্বাক 

করে তুলতে তারা সক্ষম তা উপরি উক্ত উক্কিগুলি অনুধাবন করলে 

সহজেই বুঝা যায়। অন্ব-ধর্মবিশ্বাপী পোকেদের এই সকল ছূর্বলতার 
স্থযোগ বিজ্ঞ ছুবু্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকেন। এই সম্বন্ধে জনৈক ছোকরা 

গুরুর একটি চমকপ্রদ বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি পাঠ 

করলে আলোচ্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা! যাবে । 

«গুরুগিরি করতে হ'লে ছুইটি জিনিস জা'ন। দরকার, ষথা £ মনত্বের 

খুটিনাটি, আর কিছুটা ম্যাজিক। এই ছুইটি জিনিসের মার প্যাচে 

আমি একটি সন্ত বিবাহিত তরুণ -শিষ্বকে আয়ত্তে আনি। আমার 

উপদেশে [ 'মাদেশে ] সে অচিরে তার পিতামাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি 

আত্মীয়দের বিদেয় দেয়। তার শ্্রীটি ছিল অপূর্ব স্থন্দরী। প্রথমে 

মে কিছুতেই আমার ভক্ত হ'তে চাষ নি। এতে বিরক্ত হয়ে আমি 

শিষ্যটিকে ব্রম্মচর্য পালনে আদেশ দিলাম । এমন কি বাক-প্রজোগ 

দ্বারা আমি তাকে তার স্ত্রীর উপর নানারূপ অত্যাচার করতে প্ররোচিত 

করি। এইরূপ কার্ধের মধ্যে আমার ছুইটি উদ্দেশ্য ছিল। গ্রথম উদ্দেণ, 

্বামীর উপর তার বিরক্তি আনা। ম্বামী-সাহচর্ধ হ'তে তাকে বঞ্চিত 

করে তাঁর যৌনবোধকে তীক্ষ করা। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, 
গোপনে আমি আমার শিষ্কে তার স্ত্রীর বিকুদ্ধে উত্তেজিত করলেও 

প্রকাশ্যে কিন্ত আমি তাকে তার স্বামীর অত্যাচার হ'তে ইচ্ছা ক'রেই 

রক্ষা করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল--তার যনটাকে স্বামীর বিরুদ্ধে 

বিক্প করে আমার দিকে টেনে আনা। এর পর আমিম্থযোগের 

অপেক্ষায় থাকি । শিধ্কে আমি সারা রাত জাগিয়ে রেখে ধর্মকথা 
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স্তনাতাম। সারা বাত জাগিয়ে রেখে তাকে দিনের বেলায় আমি 

অফিসে পাঠাতাম। সারাদিন আমি ঘুমালেও শিষাকে কিন্তু ছুটির 
দিনেও আমি ঘুমাতে দিই নি। ঘুমাবার মে কোনও স্থযোগই পেত 

না। রাত্রে চরণামুতের নামে তাকে আমি মাদক দ্রব্য সেবন 

করিয়েছি। এ ছাডা তাকে কখনও পরলোকের ভয় দেখিয়ে, কখনও 

বা! তাকে নানারূপ অশ্তুত দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কথ। শুনিয়ে সর্ব সময়ই 

আমি তার মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতাম। ঘুমের অভাবে তার মস্তিষ্ক 
দূর্বল হয়ে আসত। তার উপর চরণামুতের নামে আরক পান আছে। 

এইরূপ ভাবে অচিরেই তাকে আমি পাগল বিশেষে পরিণত করি। 

এ অবস্থাতে দেখেও সে দেখে না, বুঝেও শে বুঝতে পারে না। এদিকে 

বাড়িতে তখন আমি একমাত্র পুরুষ । স্ত্রীর মন শ্বামীর প্রতি একেবারে 

বিষিয়ে উঠেছে । তার উপর তার আর কোনও সহচর বা সম্বল নেই। 

একটি পয়সার দরকার হলে তাকে তা আমার কাছেই চাইতে হয়। 

ওদিকে স্বামীর কঠোর ত্রন্মচর্ধ । ম্বামীর এইরূপ ব্যবহারের জন্তে তার 

মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে । ঠিক এই সময় আমি তার মুখেন্থধার 
পাত্র তৃলে ধরলাম। হতভাগা! শিষ্য এ'সব বুঝেও বুঝল না, চোখে 

দেখেও মে তা! দেখল না। বরং অপকার্ধে প্রকারান্তরে সে আমার 

সহায়তাই করল। কারণ তখনও পর্যস্ত সে আমাকে ঈশ্বরের অবতার 

রূপেই জ্ঞান করছে। পরিশেষে কিন্ত শিষ্যর চেয়ে শিষ্যাই আমার 

বেশি ভক্ত হয়ে উঠে ।” 

এইরূপ গুরুগিরি অবশ্য বেশি দিন চলে নি। মেয়েটির বাপ এবং 

ভাই খবর পেয়ে মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে যায়। পাড়ার লোকেব। 

বাড়ি ঢুকে গুরুকে মারধর ক'রে বার করে দেয়! শিষ্য মশাই দোতল! 
থেকে আশ্ফালন করলেও গুক্তরক্ষায তিনি অপারক হুন। এব পন্য 
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শিষ্যমশাই ধীরে ধীরে সেরে উঠেন। পূর্বের কথা ম্মরণ করে তিনি এখন 
বিশেষ লঙ্জিত। হঠাৎ সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে তিনি আমার নিকট 

নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন । 
“চোখের লামনে দেখতে পেলাম যে, শ্রশ্রীভগবান নিজেকে নিজে 

রক্ষা করতে পারলেন না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত সত্বেও 

আমি যাতশুর কাহিনী ম্মরণ করে মনকে ন্ুস্থির করি। হই দিন ও 

ছুই রাত্রি আমি ঘুমাঁলাম এবং কাদলাম। ঘুম ভাঙার পব বারাণ্ায় 

এসে দাড়িয়েছি মাত্র, হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, নিচের ভাডাটিয়াটা 

অকথ্য ভাষায় আমায় গাল দিচ্ছে, হারামজাদা! নেমে আয় দেখি। 

তোর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ হ'ল। তুই-তো জোচ্চরটাকে 

সাধু বলে আমায় তার শিষ্য করিয়েছিপি।' ভত্রলোকের কথা শুনে 

আমি অবাক হয়ে গেলাম । মাসখানেক আগে সে গুরুদেবের কাছে 

এসে শ্বেচ্ছায় তার শিশ্যত্ব গ্রহণ করে। সে আমার চেয়েও তার বেশি 

ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার তক্তি দেখে আমার হিংসা হ'ত, কিন্তু আজ 

তার একি পরিবর্তন । তবে কি-। আমার মনে সন্দেহ জাগাতে, আমি 

তাকে বলি, ওপরে আম্থন না মশাই । যা আপনার বলবার আছে তা 

ওপরে এসে বলুন। খামকা গাল পাডেন কেন? আমার অনুরোধে 

লোকটি উপরে উঠে এনে আমাকে বল্লে, শুনুন তবে বলি সব কথা। 

গুরুর নির্দেশ মত দরজ! বদ্ধ করে আমি পূজা করছিলাম। হঠাৎ 

কোনও এক ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় গুরুদেবের বাঝ্সট1 খুলে ফেলি। 

বাক্সের ভিতরের কাগজপত্র থেকে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি একজন 

ঠগ । আমাকে, আপনাকে এবং আরও অনেককে তিনি ঠকিয়েছেন।, 

আমি সম্পূর্ণরূপে মেরে উঠার পর ভদ্রলোক আমাকে জানান ষে, 
জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে আমাকে রক্ষা করার জন্তেই তিনি 
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এ গুরুর শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। আমাকে প্রকৃতিস্থ করার জণ্তে সেদিন 

তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে এবং আমার গুরুদদেবকে গাল 

দিচ্ছিলেন। আমারই মত একজন গুরুভক্তকে গুরুনিন্দা করতে 

শুনেই আমি সত্বর নিরাময় হই।” 

এই গুরুটি আরও অনেক শিষ্য-পত্বীর অনুরূপ ভাবে সর্বনাশ 

করেছেন। এইবপ এক শিষ্য-পত্বীকে আমি জানতাম। অন্থযোগ 

করাতে তিনি আমাকে জানান, “দেখুন শ্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচার 
জগ্তে তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি গুরুদেবকে দেহ দান 

করি।” উত্তরে আমি তাকে এইরূপ উপদেশ দিই, “তা বোন্। বেশ 

করেছ, লক্ষ্মী মেয়ে ' কিন্তু যা করেছ তা করেছ। এখন আর তা ক'রে! 

না। আর যা বলেছে! তা আমাকে বপেছ। আর কাউকে এ কথা বল 

না। কারে! কাছে এ কথা স্বীকার করতে নেই। জানতে পারলেই 

এটা মস্ত দোষ হতে]। কিন্তু তা না জানতে পারলে দোষ নেই। 

মানুষ মাত্রেরই তুল-চুক হয়ে থাকে । তোমার স্বামী ছিলন তখন 
একজন রোগী। কোনও রোগীর উপর রাগতে নেই। এখন তিনি 

সম্পূর্ণরূপে স্থস্থ। এইবার একনিষ্ঠ হয়ে ঘরকন্না কর। পূর্বের 

ঘটনাগুলিকে দুঃশ্বপ্রের মত উপেক্ষা করে সুখী হও। এই আমা 

কামনা ও আশীর্বাদ ।” 

এই সকল ছোকর] গুরু হ'তে পূর্বাহ্েই সাবধান হওয়া! তাল। 
এমন অনেক দুরু গুরু আছেন, যারা শিষ্যদের বিশ্বাম করান যে, তিনি 

ভগবান এবং শিষ্যা ও শিষ্য উভয়েরই দেহ ও মনের অধিকারী । শিষ্যার 

যৌন-সংঘম পরীক্ষার ভান করেও তার] অগ্রনর হন। এইরূপ এক 
ছোকর! গুরু কোনও এক মহিলাকে বুঝান যে, তিনি [গুরু ] সাক্ষাৎ 
শারায়ণ এবং তার [ শিষ্যার] ছুই [বয়স্থা] কন্তা লক্ষ্মী এবং সবন্বতীর 
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অংশ মাত্র । প্রতি দিন গভীর রাত্রে তিনি রুপার বাশী নিয়ে কন্ঠাতয় 

সমভিব্যাহারে নৃত্য করতেন। এইরূপ অবস্থায় গুরুসেবার হ্বারা কন্তা 

বিশেষের সন্তান সম্ভাবনা হওয়ার দৃষ্টাতস্তও বিরল নয়। এই মনো- 

রোগীর আত্মীয়দের এবং পড়শীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আইনান্ু- 

মোদ্দিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। 

উপরি উল্লিখিত ছোকরা গুরু ছাডা আর একপ্রকার ছোকরা 

গুরু দেখা ঘায়। এরা ভান করেন যে, কোনও এক দেবতা তার উপর 

ভর করেছেন এবং এই ভাবে তারা লোকচক্ষে হঠাৎ এক দিন দেবতা 

হয়ে উঠেন। এইরূপ প্রবঞ্চনার দৃষ্টাস্ত এদেশে বিরল নয়। এদেশের 

অধিকাংশ লোকই জাতি ধর্ম নির্ধিশেষে একেশ্বরবাদী হলেও বহু- 

দেবদেবীতে বিশ্বাসী বাক্তিরও এদেশে অভাব নেই। অনেকে আবার 

এই সকল দেব ৭া দেবীকে একই ঈশ্ববের এক-একটি রূপ বা অংশ রূপে 
কল্পনা! ক'রে থাকেন। এই সকল দেব বা দেবীর [কিংবা খোদ, 

ঈশ্বরের ] নামে হবৃক্তিরা কিরূপ প্রণালীতে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঠকিয়ে 

থাকে তা নিয়ের বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা ষাবে। 
“সাধারণতঃ ছেলে-ছোকরারা হঠাৎ গুরু বা সাধু হ'য়ে উঠলে 

প্রাচীন লোকেবা তাদের আদপেই আমল দেন না। অথচ এ সম্বন্ধে 

প্রবীণরাই একমাত্র সমঝরদার । এদের মন্তিষক এই সময়ে একটি পাক! 

বিসিভারের মত হয়ে উঠে। এই কারণে এদের যা তা বিশ্বাম করানও 

সহজ হয়। বহু বুদ্ধার্দের সম্গন্ধে এ কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । 

পরলোকেএ পথে এগিয়ে এসে মৃত্যুবিশ্বাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যুতয় অতিষ্ঠ 
ক'রে তুলে । পিছনের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচন। করে এরা কোনও 

রূপ পাথেয়র সন্ধান পান না। এর ফলে হঠাৎ এরা পরলোকে বিশ্বাসী 

হয়ে উঠেন। জীবনব্যাপী অতৃপ্ত বানার কারণে এবং আগ্জগ্রবঞ্চনার 
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ফলে তারা প্রায়ই স্গায়বিক রোগে ভূগে থাকেন। এইরপ দ্বায়বিক 

রোগের সহিত সন্নিবেশিত থাকে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা। পরলোকের 
চিন্ত। তাদের এই সময় অত্যন্ত রূপ উদ্ধিগ্ন করে তুলে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই 

ছুর্বলতা আমি বিশেষরূপে লক্ষা করি এবং তাদের এই ছুর্বলতার হুযোগ' 

নিতে আমি মনস্থ করি। 

কিন্তু আমি গল্প শিক্ষিত যুবক মাত্র। আমার অমৃতবাণী কে 

বিশ্বাস করবে? অনেক ভেবেচিস্তে আমি একটা মতলব ঠিক করে 

ফেলি। একদিন ঠাকুর ঘরের ছুয়ারে দাড়িয়ে আমি বিভোর হয়ে 
কেঁদে উঠি এবং তার অব্যবহিত পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে ভূমির উপর 

লুটিয়ে পডি। আমার মা, পিসিমা ও ঠাকুমা! নিকটেই ছিলেন। 

আমাকে এই ভাবে পড়ে যেতে দেখে তার তো ছুটে এলেনই, তা 

ছাড়া পাডাপডশীদেরও অনেকের সেখানে আগমন হু'ল। কিছুক্ষণ 

পরে আমি উঠে বসে চোখ পাকিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “মা, 

মা, জানো? জানো, আমি কে? ইতিমধ্যে পাশের বাড়ি থেকে 

কাকা-কাকীমাও সেখানে এসে গেছেন। নান লোকে আমাকে প্রশ্ন 

করলেও আমি কারও কোনও প্রশ্থের উত্তর দিই না। হঠাৎ যা 

আমার কেঁদে উঠে জিজ্ঞাস করলেন, কে? কেবাবা তুমি? আমার 

বাছার উপর ভর করছ? উত্তরে চোখ পাকিয়ে আমি তাকে বলে 

উঠি, 'কে? কে জানিস আমি? আমি প্রীশ্রীরামচন্্র।, আমার 

কথ! কেউ বিশ্বাস করে, কেউবাতা করে না। কেউ বা বিশ্বাস: 

করে বলে উঠে, “না ভাই,ছেলেটা তো এ ঝরকমের নয়। নাঃ, ওর 

উপর ভরই হয়েছে। এ সব ঠাকুর দেবতারই ব্যাপার। এর পর 

আমি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বাণীর পর বাণী দিতে থাকি। 

আমার মুখনিঃহুত কতকগুলা কথা কারুর কাকুর সম্বন্ধে মিলেও যায় । 
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বলা বাহুল্য, এই সকল গোপন কথা আমি পূর্বাহেই অতি কষ্টে সংগ্রহ 

করেছিলাম । এর কিছুক্ষণ পরে আমি হঠাৎ সুস্থ হয়ে ঙঠে বসে 

চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকি। মা এইবার ছুটে এসে 

আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাদে! কাদে শ্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 
£কেমন আছে বাবা? কি হয়েছিল তোমার বাব? একটুও ভাল 

মনে হচ্ছে তো? অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করে আমি উত্তর দিই, 

“না মা, না তো। কিছু হয়নি তো আঁমার। অধিকতর অবাক হয়ে 

মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, “ওমা, সেকি রে। এইযেতুইকি 

সব বলছিপি। তুই নাকি রামচন্দ্র? আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি 

নি এইরূপ ভাব দেখিয়ে উত্তর দিই, “আমি রামচন্দ্র? মানে? সে 

আবার কি? 

বিষয়টি সঙ্ঞানে এইভাবে অস্বীকার করায় আমার উপরে সকলের 

বিশ্বাস আরও বেডে যায়। এর পর হতে গ্রতিদ্দিন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 

আমার ওপর শ্রশ্রীরামচন্দ্রের ভর হতে থাকে । এই সময় আমি ভূত 

ভবিষ্যৎ সমেত নানারূপ জানা ও অজান। তথার্দি বলে যেতাম। এর 

কতক মিলে ঘেতো, কতক বা মিলতে না। কিন্তু তা সত্বেও আমার 

বাণী শুনবার জন্য দুর-দুরাস্তর থেকে লোক এসে আমার কাছে হত্যা 
দিতো । ভরের সময় আমি আগন্তকদের উধধাদির সন্ধান বলে দ্িতাম। 

এমণ কিঃ ছেলেপুণেদের আশীর্বাদ করে তাদের রোগও সারিয়েছি। 

আমি ভক্তদের সাবধান করে বারে বারে তাদের জানিয়ে দিতাম, “দেখ 

বাপুরা, ডাক্তার দেখাচ্ছিস্ দেখা । খবরদার গরিবের পয়সা কট ষেন 

মার। না যায়। তবে এর রোগ আমি অবশ্ত সারাব।” ডাক্তারের ভাক্তারী 

চলার ফলে রোগী এমনিই মেরে উঠত। কিন্তু নাম ভাক্তারের না 
হয়ে নাম হ'ত এই আমার। এছাড়া ভরের সময় খুড়ে। মশাইএর 
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মাথায় নিবিবাদে আমার শ্রাচরণ তুলে দিয়ে আমি জানিয়ে দিতাম, "এ 

বেটার কিছু হবে না। এ বেটা স্ুগ্রীব আছে।” খুড়া মশাই পূর্ব 

জন্মে স্গ্রীৰ রূপ ভক্তবীর ছিলেন। এই কথা জ্ঞাত হয়ে তিনি 

বরং খুশিই হয়ে উঠতেন। এজন্ভে রাগ তিনি করতেন না। এছাড়। 

মাড়োয়ারী এবং ভাটিয়া ব্যবসায়ীরাও আমার মন্দিরে এসে ধর্ণা দিতে 

থাকে । বাড়ির সামনে রোলস্বয় ও মিনার্ভা কারের গাখি লেগে যায়! 

টাকা পয়সা ও গিনি মোহরে আমার সিংহাসনের তলাকার বৌপা 
রেকাবগুলি প্রতিদিনই কাণায় কাণায় ভরে উঠত। 

এমনিভাবে আমার দিনগুলো বেশ ভালভাবেই চলছিল। আরও. 

কিছুদ্দিন হয়ত আমার এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার 

মাথায় এক দুর্কুদ্ধির উদয় হল। হুঠাৎ একদিন পূর্বের মত অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে আমি বলে উঠলাম, “মা, জান? জান তুমি আমি কে?” 

এই প্রশ্নের উত্তংর আমার যশোদ1 মাতা জানালেন, “জানি বই কি 

বাবা। তুমি ভগবান শ্রারামচন্দ্র। এ জন্মে অভাগিনীকে দয়! করেছ।, 

গন্তীরভাবে আমি উত্তর দ্দিলাম, "হু", ঠিক বলেছ তুমি। এখন যাও, 

সীতাকে নিয়ে এস।” 

এই ঘটনার প্রায় ছয় ব্সর পূর্ধে আমি বিবাহ করেছিলাম। 

এতদিন পর্বস্ত মায়ের সঙ্গে আমার স্ত্রীও নিবিবাদে আমার সেবা করে 
আসছিলেন। সীতাদেবীর কথা শুনে ভীত নয়নে আমার স্ত্রী আমার 

দিকে [ রামচন্জ্রের দ্রকে ] তাকালেন । বাগ্রভাবে মা! আমাকে জিজ্ঞাস! 

করলেন, 'এ কি বলছ বাবা? সীতা? কোথায় আছেন তিনি? 

জলদ গম্ভীর শ্বরে আমি তাকে উত্তর দিলাম, হ্যা হ্যা, সে আছে 

নিকটেই। যাঁ-চলে যা সোজা চীৎপুরের মোড়ে। পুলের তলায় 

হলদে রঙের ' টিনের বাড়ি। প্রতুল চক্রবর্ভার ঘরে জঙ্মেছে সে তার 
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মধাম কন্ঠারপে। যায, ভাল চাস্ তো এক্ষুনি তাকে নিয়ে আয়। 

সীতা, সীতা, আমার সীতা-- 1” আমার এই শেষ আদেশ জানিয়ে দিয়ে 

“সীতা সীতা” বলতে বলতে আমি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পডলাম। জ্ঞান 

হওয়ার পর নকলে ছুটে এসে আমাকে সীতা সম্বন্ধে নানারূপ গ্রশ্ন 

করতে লাগলেন। এইরূপ ভান করতে থাকি, যেন এই সম্বন্ধে কিছুই 

জানি না। এর পর অনেক সঙ্গা-পরামর্শের পর বাড়ির লোকের 

এবং অপরাপর ভক্কেরা সীতা অন্বেষণে বহির্গত হন। শ্রীরামচন্দ্রে 

নির্দেশ অনুযায়ী প্রতুল চক্রবর্তীর বাডিটা তারা সহজেই খু'জে বার 

করেন। গ্রতুলবাবুর মধ্যম কন্তা শীতাদেবীরও তার দর্শন পান। 

বল! বাহুলা, কিছুদ্দিন যাবৎ এই সীতা নামী কন্যাটির সহিত আমার 

প্রণয় চলছিল। এই স্থধোগে আমি তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করি। 

এর পর মহা ধুমধামের সঙ্গে আমি আমার সীতাকে বিয়ে করে ভরের 
মুখেই ঘরে ফিরি । বিবাহের ধাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্যরাই বহন করেন। 

আমার প্রথম। স্ত্রীকে দিয়েই আমার ম1 নববধূকে বরণ করান। 
যশোণ! মাতার আদেশে বেচারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে 

আমাদের ফুলশয্যার বিছান। প্রস্তত করতেও বাধ্য হুয়। এর পর 

বেশ আনন্দেই আমাধের দ্িনগুলা কাট উচিত, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে 

গোল বাধাল আমার প্রথমা শ্ত্রী। একদিন নাচার হয়ে ভরের মুখে 

আমার প্রথমা! স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বলে উঠলাম, 'মা, 

মা, জানো ও কে? ওই সেই শুরপণখা। এক্ষুণি ওর নাসিকা কর্তন 

কর।' জ্ঞান হুওযার পর আমি আশার উক্তবপ আদেশ সম্বন্ধে 

অস্বীকার করি। এদিকে রামচন্দ্রের আদেশে আমার মা, খুড়ামশাই 
এবং ভক্তবৃন্দ বিব্রত হয়ে উঠেন। কি ভাবে শ্ররামচন্দ্রের আদেশ 

প্রতিপাপিত কর] যাবে, সেই দত্বন্ধে তাদের বহুবিধ 'গবেষণ চলে। 
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ব্রিটিশ রাজ্যে হুঠাৎ একজনের নাসিক! কর্তন সম্ভব নয়। এদিকে 

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশও প্রতিপালিত হওয়া চাই। তা না হগে হয় 

তো! তিনি এ গৃহ ত্যাগ করে ধাবেন। এতে আধিক ক্ষতির সম্ভাবনা 

আছে! অবশেষে বধুমাতার [ আমার প্রথমা স্ত্রীর ] নাসিকার কিয়দংশ 

নরুণের সাহাষ্যে একটু চিরে দেওয়াই ঠিক হ*ল। অনেকটা ধর্মীয় 
নিয়ম রক্ষারই মত উহা করা হয়। আমার প্রথম স্ত্রী কিন্ত [নাসিক 

কর্তনরূপ ] এই সাধু প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। অবশেষে 

বাডিহ্দ্ধ লোক জোর করে তাকে শুইয়ে ফেপে নরুণ দিয়ে তার 

নাকের কিয়দংশ চিরে দিলেন । পাভার নাস্তিক ভাবাপন্ন বাক্তিব। 

ংবাদটি শুনামান্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমার প্রথম স্ত্রীর পিতা-মাতাকে 

ংবাদ পাঠান। তেনারা দল বেধে এসে প্রথম] স্ত্রীকে অনেক হাঙ্গাম 

হজ্জুতের পর উদ্ধার করে বাড়ি পিয়ে যাণ। তারপর এ বিষয়ে তার! 

পুলিশেও খবর পাঠান। এইভাবে শ্রগামচন্দ্রের এই শেষ লীলারও 

অবসান ঘটে।” 

সকল সময়েই ষে এই নব ভর হওয়ার ব্যাপারের মধ্যে বজ্জাতি ব 

বুজরুকি থাকে তা নয়। অনেক সময় ভাবাবিষ্ট ব্যক্তি সামগ্দিকভাবে 

বিশ্বাস করে যে, সে সত্য সত্যই একজন দেবতা । ইহা এক 

প্রকারের হিহ্রিয়া রোগ মান্র। এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ 

দেব বা দেবীর নামের উচ্চাঙ্গের বুলি আওডায়। আমর]. তাদের ভরগ্রস্ত 
[ 1089108790 ] বলি ' এইরূপ মানসিক অবস্থায় উপনীত মান্চঘ সম্পর্কে 

আমরা! বলি ষে তাএ উপর কোনও দেবতার ভর হয়েছে। সেই ব্যক্তি 

ভূত-পেত্ী বা ব্রহ্মদৈত্যের নাম নিয়ে অঙ্গীল গালিগালাজ করলে ও 

অন্তভাবে কথা বললে আমরা বলি তাকে ভূতে পেয়েছে [09896886৫] | 

আসলে কিন্ত [উভয় ক্ষেত্রেই] উহা একপ্রকার ন্বাযবিক রোগ 
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মাআ। সাময়িকভাবে কোনও কোনও ব্যক্তি এই রোগে ভৃগে থাকে । 

এই সময় তারা চেতন মনের অজ্ঞাতে অবচেতন মনের বত্বভাগডার 

উজাড় করে কথ! বলতে থাকে । জ্ঞান হওয়ার পর এর কোনও কথাই 

কিন্ত তার আর স্মরণ থাকে না। মনের কতকাংশ মূল মন হ'তে 

সামগ্রিক ভাবে বিচ্ছিন্ন [ 90116 ৪ 00100 ) হওয়ার কারণেই এইরূপ 

হয়ে থাকে । এই রোগ হতে রোগীর। কখনও দিনে একবার বা ছুইবার 

কিংবা! কখনও বা সপ্তাহ ভর ভুগে থাকে । উৎসাহ পেলে কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে এই বোগ বহুকাল স্থায়ী হয়। কোনও কোনও বোগী 

বা রোগিণী সামান্য মান্ত্র চিন্তা দ্বারা ধখন তখন তাদের এই পোষ! 

রোগ ডেকে আনতেও সক্ষম হুয়। 

এই ধরনের ব্যক্তিদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা মধা-ব্যক্তি বা ভরগ্রস্ত 

[ মিডিয়াম ] বলে থাকেন। এই ভরগ্রস্ত বা! অন্প্রেরিত এবং তথা কথিত 

আবিষ্ট [তৃতাবিষ্ট ] ব্যক্কিদ্দের কথাবার্তা! প্রায়ই সহজাত বুদ্ধি 

[ 175901066] প্রণোদিত হয়ে থাকে । তাদের দৃষ্টি প্রবল এবং 

শ্রবণ ও ভ্রাণশক্তি এই সময় প্রথর হয়ে উঠে। এই মম এরা দূরাগত 

সু্াগুনুদ্ শবের প্রেভেদ বুঝতেও সক্ষম। দুর হতে কাকা বা পিতার 

জুতার শব শুনে এর] বলে দিয়েছে কাকা বা পিতা আসছেন। কিন্তু 

এইরূপ সুস্থ্াণুহ্্ম শব্ধ অপর কেহ শুনতে পায় নি! সহসা আসা 

হাইপার-সেননিবিলিটির কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। বহুদিন অসুখ 

তোগ করার পর সাধারণ মানুষও ইছ] প্রায়ই উপলদ্ধি করেছে। এই 

সময় তার! নিজেদের মূল মনের অজ্ঞাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃটিতে কথা 

বলতে থাকে । কোনও কোনও মান্থষের মধ্যে দুই বহু ব্যক্তিত্ব 

ব। হবৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। বিচ্ছিন্ন মনবা 

[8685 চ 50108 ] ইহার কারণ। এই সব ব্যক্তিত্বের [88780083165] 
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একটি থাকে দাগ্রত এবং অন্ঠটি [কিংবা বাকিগুলি ] থাকে নুপ্ত। 

এই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি ব্যক্তিত্ব হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে মূল 

ব্ক্তিত্বটিকে প্রদমিত করে কর্মতৎ্পর হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে 

থাকে । মানুষের এই সপ্ত বাক্জিত্ব অলক্ষ্যে বহির্জগতের সঙ্গে সংষোগ 

রাখে এবং সে খাহা কিছু শুনে বা দেখে তাসে মনে রাখে, যদিও 

কি'না তার জাগ্রত বাক্তিত্বটি এই সব জ্ঞাতব্য বিষন্ন শুনেও শুনে নাঃ 

কিংবা সে তা দেখেও দেখে না । অর্থাৎ কিনা! এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় 

সে নির্সিগ্তভাবে এড়িয়ে যায়। ভরের সময় উপরের জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি 

হয়ে যায় স্থপ্ত এবং নিয়ের সুপ্ত ব্যক্তিত্টি হয়ে উঠে জাগ্রত। এই 

কারণে আমরা সাধারণ ভাবে দুষ্ট মূর্খ ব্যক্তিদবেরও ভরের মুখে বহু 

ব্ক্কিত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনে থাকি । ইংলগ্ডের কোনও এক মুদ্দী 

রাত্রে উঠে বসে ভাবের মুখে বহু কবিতা পিখত এবং সে কবিতাগুলে। 

বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জনও করেছে। কিন্তু দ্রিবাভাগে সে এই 

কবিতার “ক”ও সে কখনও লিখতে পারে নি; কারণ এই সময় সে 

তার মনে ভাব | 210০8 ] আনতে পারে নি। কোনও কোনও ব্যক্তি 

এক সঙ্গে এবং একই সময় দুইটি কাজ সমান ভাবে করে যেতে লক্ষম 

হয়। এরা একজনের সঙ্গে একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচন। করতে 

করতে অন্ত একটি বিষয় সম্বন্ধে পাতার পণ পাতা নিভূপিরূপে পিখতে 

পারে। উপরি উক্ত কারণগুলাই এজন্য দ্বায়ী। ভরগ্রস্ত ব্যকিদের 

অপরাধী বলা চলে না। কিন্তু যে সকল ধূর্ত ব্যক্তি জেনে শুনে 

এই সব রোগীর সাহায্যে ব্যবদ চালিয়ে অথোপার্জন করে তাবা 

অপরাধী । 
এই নকল গুরু, সাধু; দেবত! বা অপদেবতার কবলে পড়ে ব্যক্তি বা 

পরিবাৰ বিশেষের সর্বন্থাস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে বির নয়। এমন 

অ ২--৮ 
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অনেক বিধবা মছিলাকে আমি জানি যারা তাদের যাবতীয় বিষয়- 

সম্পত্তি গুরুর পাদপন্পে উত্পর্গ করে সর্বন্বাস্ত হয়েছেন। এই সকল 
বকধামেিকগণ দেশের কত সরল প্রকৃতির সমৃদ্ধ পরিবারের যে সর্বনাশ 

সাধন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার মতে এই সকল দুর্বৃত্তদের 

শায়েস্তা করার জন্যে সাধারণ আইনের বহিস্্ত একটি বিশেষ আইন 
[ ০৮৫17781198 ] প্রণয়নের সময় এসেছে । একটি “গুরু আকট, প্রণীত 

হলে আরও ভালো হয়। এই সকল দুর্বৃত্ত বিবিধ পদ্ধতিতে 

প্রতারণার উন্দেশ্টে শিষ্য সংগ্রহ করে। সেই সব অপন্ধপ পদ্ধতি 

সম্বন্ধে এইবার আলোচন1 করবো । 

সাধারণতঃ এই সকল দুর্বৃত্ত কতকগুলি প্রচারক পুষে থাকেন। 

এই সকল প্রচারক ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে স্ব স্ব গুরু বা সাধুর 
অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে প্রচার করে বেড়ান। ভঙ্তদের সাধুর প্রতি 
আরুষ্ট করার উদ্দেশ্রেই এইরূপ কয়া হয়। নানারূপ বচন-বিন্তাসের 

সাহায্যে এই সকল প্রচারক বা দালালের! ভক্তদের মন সাধুর প্রতি 
আকৃষ্ট করে থাকে । দৃষ্টান্ত শ্বরূপ নিয়ে এইরূপ কয়েকটি বচন-বিন্যাস 

উদ্ধৃত করা হ'ল। 

“হা! মশাই, তাহলে বলি শুহ্ন। এ মশাই আমার শোনা কথা নয়। 

আমার নিজের চক্ষে দেখা এসব। আমি তখন দানাপুরের স্টেশন 

মাস্টার । অফিসে বসে হিসাব মেলাচ্ছি। এদিকে ট্রেনও এসে পড়েছে। 
আমরা সকলেই কাজকর্মে খুব বাস্ত। হঠাৎ বাইরে একটা মহা 

হট্টগোল শোনা গেল। আমি বেরিয়ে এসে দেখি যে, সাড়ে নাত 

ফুট লম্বা এক সাধুকে চার-পাচজন আযাংলো চেকারে জোর করে ট্রেন 
হতে নামিয়ে আনছে। এর পর এঁ সাধুবাবা সেখানে কি করলেন 

জানেন? বলি শুছ্ছন। তিনি তীক্ষ দুটিতে ইঞজিনের দিকে চেয়ে দাড়িয়ে 
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। রইলেন । ব্যস্-ইঞ্জিন একেবারে নিশ্চল । আমরা ঘার্টি দিচছি। 

ইঞ্জিন সিটি দিতে থাকে । কিন্তু ভোম ভেগস করলেও তা চলে না। 

বেশ বুঝা! গেল সবই সাধুর কীতি। সাধূকে টেনে প্র্যাটফরমের বাইরে 
'মানার সঙ্গে সঙ্গে কিন্ত ট্রেনটাও চলতে শুরু করে দ্িল। যাকৃ! 

মাধুবাব1! তো প্ল্যাটফর্মের বাইবে এলেন। কিন্তু এমে সেখানে তিনি 

কি করলেন জানেন? হা বলি শ্ুন্থুন। সে এক অবাক কাণ্ড। তিনি 

ছুই হাতের দশটা আঙুল তার ল্ব৷ লগ্থা দাড়ির ভিতর সেদিয়ে দিয়ে 

টিকিট বার করতে শ্রু করলেন। সেখানে দেখতে দেখতে ভিড়ও 

জমে গেল বিস্তর। সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওহে তুমি 
কোথায় যাবে? উত্তরে লোকট বললে, আজ্ঞে, দিলী'। দাড়ির 

ভিতর আঙল চালিয়ে একটা দিল্লীর টিকিট বার করে সাধু বললেন, 
'লাও।--আর তুমি? একজন বললে, “আজ্ঞে_ পুরী । দাড়ির ভিতর 

হতে আর একটা পুরীর টিকিট বার করে সাধূবাবা বলেন, 'লাও।” 

এমনি করে কাউকে দিলেন তিনি মোগলসরাই-এর টিকিট, ফাউকে 

বা তিনি দিলেন বেনারসের টিকিটি। মথুব1, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, 

দাজিপিং, ঢাকা, লাহোর, পেশোয়ার, ষে যেখানে ধাবে বলে, 

তাকে তিনি সেইথানকার টিকিট দিতে থাকেন। টিকিট কেউ আর 

কেনে না। টিকিট ঘর এমনিই বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন বাধ্য 

হয়ে এজেন্টকে তার করলাম। সদর হুতে এজেন্ট এস, ডি টি এস 

এল। সেখানকার ডিছ্রিক্ট ম্যাজিষ্টেট ও পুলিশ সাহেব তো এলেনই। 

তাদের মধো অনেক সলা-পরামর্শ হ'ল। এর পর এজেন্ট হাতির 

দীতের প্লেটের উপর নিজের হাতে খোদাই করে চারজনেপ মত একটা 

পশ সাধুবাবাকে লিখে দিলেন, তাদের মধ্যে যে কেউ কিনা লারা 
"ভারতবর্ষ ইচ্ছা মত ভ্রমণ করতে পারেন। 



জঅপরাধ-বিজ্ঞান ১৬৬ 

"এই তো! গেল মাত্র একদিনের ঘটনার কথ! । আমি আর 

একদিনের ঘটন। এবার বলবো । এই সময় আমি হেড অফিসে বালি 

হয়েছি। দরকারি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হ্ঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে 

দেখি সেই সঙ্গাসী। বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আরে 

আপ হিঁয়াপর? কোনও কথার উত্তর না দিয়ে সাধুবাবা! টেবিল 

থেকে কয়েকটি দরকারি সরকারী কাগজ উঠিয়ে নিলেন। আমি "হা 

ইহ! হা” করে বলে উঠলাম, “আরে এ কেয়া করতা মহারাজ! ইয়ে 

বছুৎ জরুরী কাগজ হায়! ইসমে মেরি নোকরী চলি যায়গ1।, 

আমার কথা শুনে সাধু মহারাজ একটু হেসে নিলেন। কি মিটি সে 
হাসি। এর পর সন্সেহে একটা হাত আমার পিঠের উপর রেখে 

জিজ্ঞাসা করলেন, “কিনিকে। বান্তে নকরী করতি বেটা? আশ্বস্ত 

হয়ে আমি উত্তর করলাম, “রুপেয়াকে বান্তে মহারাজ! তত্তরে 

সাধুবাবা বললেন, কেয়া? রুপেয়াকো বাস্তে? ই-।' এর 

পর হঠাৎ সকপকে স্তষ্ভিত ক'রে দিয়ে তিনি সেই কাগজগুল৷ ছিভে 

টুকর! টুকরা করে মেঝের উপর ছড়িয়ে দ্রিয়ে বলে উঠলেন, 'লেও।+ 

মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সেই টুকরাগুল৷ ঝন্ ঝন্ করে বেজে 

উঠল। চমকে উঠে সকলে চেয়ে দেখি যে, খাস সআাট পঞ্চম জর্জের 

আমলের টশাকশালে তৈরি; গরম গরম সিকি, আনি, দুয়ানি, আর 

আধুলি এধার ওধার গড়িয়ে পড়ছে। এর কতদিন পর আমি চাকুরি 

হতে পেনসন্ নিয়েছি । তার পরও আরও কতর্দিন আমার এমনি 

স্থখে-ছুংখে চলে গেছে । এতদিন পর আজ হঠাৎ আমি আবার তার 

সন্ধান পেলাম। সকালে স্ত্রীকে নিম্নে মনিং ওআক করে ফিরছি, 
হঠাৎ দেখি তিন একট] ধুনী জেলে গঙ্গার ধারে বসে আছেন। 
'আমাকে ডাক দিয়ে তিনি জিজাসা করলেন, “কের! বেটা চিনোত 
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হামা? তবিয়েত সে ঠিক আছে তো? কেদে উঠে আমি জানাপাম, 
“সবই ভাল প্রভূ । কিন্ত জামাইটা আমার বাচে না। একটু হেলে 

ঝুলির ভিতর থেকে একট শিকড় বার কবে সেটা আমার স্ত্রীর 

হাতে তুলে দিয়ে' তিনি বললেন, “সে যক্ষা রোগ তেো।? বড় খারাপ 

রোগমা। লেকেন এট] তো! তাকে খাইয়ে দে?।” 

খোদ সাধুবাবার| সাধারণতঃ নির্বল অপরাধী হয়ে থাকেন। 

অর্থাৎ পারতপক্ষে তার! কাউকে আঘাত হানেন না। এমন কি, 

প্রবঞ্চক রূপে ধরা পড়ার পরও এরূপ কার্য তারা করেন নি। সাধারণতঃ 

তারা নির্বল ভাবে প্রবঞ্চনার ছারা ধর্মের নামে গৃহস্থদের অর্থে অলস 
জীবন যাপন করেন। কিন্তু তার দলের এই সব প্রচারকদের সম্বন্ধে 
এইরূপ কথা বল! চলে না। এই সব প্রচারকর] সাধারণতঃ গৃহী হয়ে 

থাকেন। এদের কেউ কেউ এই সকল লাধুবাবাদের স্ব-গৃহে পুষেও 
থাকেন। প্রচার কার্ধে বাধ! পেলে ধর্মের নামে তাদের প্রায়ই মারপিট 

করতে দেখা যায়। কোনও এক প্রচারকের উপরি উক্তরূপ প্রচার- 

কার্ষের প্রত্যুত্তরে আমার কোনও এক বন্ধু নিয়োক্ত রূপ একটি 

কাহিনীর অবতারণা করেন। এর ফলে ছন্সবেশী গ্রচারকটি মারমুখী 

হয়ে আমার বন্ধুকে প্রহার করেছিলেন। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক বিধায় 
পাঠকদের অবগতির জন্যে উহ] নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি বলি তবে শুনুন মশাই । আমেরিকার কেণ্ট জানালে বিষয়টি 

বেরিয়েছিল। আমেরিকার এক বড় বোনিক এ অদ্ভুত যন্রটির 

আবিষ্কা্ছক। যন্ত্রটির মধ্যে একটি বকৃন] বাছুর ঢুকিয়ে দিয়ে হাগ্ডেলটা 
ঘুরিয়ে দেন তো! দেখবেন ষে, তার একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে 

ছরি, কাটা, নন্তির কোটা ইত্যার্দি, অর্থাৎ কিনা শিং ও ক্ষুর থেকে 
যা তৈরি'হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রের ছিতীম় মুখ থেকে বেরিয়ে 
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আসতে দেখবেন চপ, কাটলেট, ওমলেট, সুপ, অর্থাৎ কিনা মাংস 

দিখে যে সব খাদ্য তৈরি হয়। এরপর এর তৃতীয় মুখট দিয়ে আপনারা 

বেকতে দেখবেন, স্টকেস্, মনিব্যাগ, বেস্ট, চামভার পেটিমাপ্টু, জুতা 
বাধা ফিতা ইত্যাদদি। অর্থাৎ কিন! যে সকল দ্রব্য গরুর চামড়ায় 

তৈরি হয় এবং এর শেষ মুখট! হতে আপনারা বেরুতে দেখবেন 

ছান।, ঘি, মাখন, সন্দেশ, দই ইত্যাদি, অর্থাৎ কিন] যে সকল 

সামগ্রী দুধ হ'তে তৈরি হয়। আর সর্বশেষে কি পদার্থ বার হবে 

জানেন ? সব শেষে যন্ত্রের তলাকার একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে 

একটা আস্ত কৈলে বাছুর, অর্থাৎ কিনা “নো৷ লস্ অব এনাজি”, এই 

অদ্ভূত শক্তির কোনও ক্ষয়ই হয় না, বুঝলেন” |” 

[ এরা মানুষে বর শিক্ষারদীক্ষা ও কালচার অন্ুযায়ী বাক্য প্রয়োগ 

করে থাকেন। কারণ-_-একজন মূর্ঘ ও অজ্ঞ বা নির্বোধ ব্যক্তির উপর 
ষে কাহিনী প্রযোজা তা শিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তির প্রতি কদাচ প্রযোজ্য 

নয়। এ জন্য বাকৃ-প্রয়োগ বা সাজেস্শনগুলি মাহ্নষের “চিত্ত-প্রস্ৃতি। 

তথ প্রডিস্পজিশন এবং বাক্তিগত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস অন্ষষায়ী 

তৈরি কর] হয়ে থাকে । ] 

আমি আমার বন্ধুটির নিকট শুনেছি যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় আজগুবি 

গল্পটি আগম্তকগণ পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং উপভোগ করলেও তার 

এই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আজগুবি গল্পটি তার! বরদাস্ত করেন নি। এই 
ভাবে তারা একজন ধর্মগুকুকে বিদ্প করার জন্য বন্ধুর উপর ক্ষেপে 

উঠেন। আগন্ধতকদের মধ্যে একজন ভট্টপল্লীর লোক ছিলেন। তিনি 

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বন্ধুকে বলেছিলেন, 'জানো-ও! ভষ্টপন্লীর মধ্যে 

প্রাঞ্ধ হ'লে গাত্র হতে তোমার চর্ম স্মথলিত করে নিতাম, ইত্যাদি।” 

এ ছাড়! পণ্ডিত ভদ্রলোকটি তাকে নাকি অর্বাচীন, মূর্খ প্রভৃতি 
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সম্বোধনেও ভূষিত করেছিলেন। এই ধরনের মনোবৃত্তি এ দেশের পক্ষে 
ছুর্ভাগ্য মাত্র । কোনও এক হাকিমের প্রশ্বের উত্তরে কোনও এক 

মন্ত্রগুরু বলেছিলেন, “আমি অমুক গ্রামে থাকি এবং আমার পেশ! 

গররুগিরি ।, হাকিম মহোদয় তার এই উত্তরের ইংরাজি করেছিলেন 

এইরূপ--আই আ্যাম্ এ রেসিডেন্টট অব. [সো এগ্ড সো প্লেস] 

হোয়ারু আই আযাম্ এ রিলিজিয়াস ফ্রভ.।, পাঠকবর্গকে আমি কথাটা 

ভেবে দেখতে বলি। স্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য 

আছে। আমি এমন অনেক অল্প বয়স্ক গুরুঠাকুরকে জানি, যে কিন 

ুমূর্যু বা মরণযাত্রী অতি বৃদ্ধ শিষ্যা বা শিষ্াদের মন্তকে পা তুলে 
দিয়েছে। তার উদ্দে* এই মৃত্যুমুখী ব্যাক্তিকে এইভাবে স্বর্গে পাঠানে। 
অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ভগ্ডামীর এবং ভগ্ডামী সহ্য করারও একটা 

সীম! আছে। দেহহীন নর-নারীর কিরূপে ত্বর্গ বা নরক ভোগ সম্ভব 

তা” আজও আমাকে কোনও সাধু বুঝাতে সক্ষম হন নি। বাক্জাল 

সৃষ্টি করে অজ্ঞ শিষ্য-শিষ্যাদের ঠকাবার ক্ষমতা এদের অসীম। 

কোনও এক ঠাকুরমশাইকে একদা জিজ্ঞাসা কর] হয়, “আচ্ছা, ওই 
যে এয়ারোপ্রেনটা উড়ছে, ওট] কি একটা আশ্্জনক ব্যাপার 

নয়? আপনার অলৌকিক গল্পগুলি কি এর চেয়েও আশ্চর্য? 
বল] বাহুল্য, অজ্ঞ শিষ্যকে ঠাকুরমশাইয়ের কবল হতে মুক্ত করার 
উদ্দেঠেই আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করি । ঠাকুরমশাই কিন্তু এতে না দমে 

শিষ্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তর দেন, “ওটা! কিই আর ভারি-ই 

আশ্চর্য! আরে, গুড়বার জিনিস উড়ছে এতে আর আশ্চর্যের কি 

আছে। ওকে তো সৃষ্টি করাই হয়েছে উড়বার জন্তে। ওড়াও তে। 

বাব! ওই চেয়ারট1 বা টেবিলটা, কত ঝড় তোমার বিজ্ঞান দেখি ।* এই 
বিষয়ে অপর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টাত্ত উদ্ধৃত কর! যাক । 
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”কোঁনও এক ঠাকুরমশাই শিষ্যবাড়ি গিয়ে হপাক ভোজন করতৈন। 

কারণ তিনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং শিষ্যরা! করেন আমিষ 

তোজন। হঠাৎ একদিন আমি এই ঠাকুরমশাইকে একটা মতন্ত হস্তে 

গৃহে ফিরতে দেখে অবাক হয়ে লিজ্ঞাসা করি, 'এ্যা ! একি ঠাকুরমশাই ? 
মাছ হাতে যান্ কোথা? উত্তরে নিলজ্জের মত ঠাকুরমশাই আমাকে 

জানান, “তা বাবা বাড়িতে একট। বিড়াল-শিশু আছে কিনা? ইত্যাদি। 

এর কয়েকদিন পর আমি তার এক ধনী শিষ্য সমভিব্যাহারে ঠাকুর- 

মশাই এর গৃহে এলে দেখি তাঁর উঠানে চার-পাচটি বড় বড় মতন বটির 

সাহায্যে কুট! হচ্ছে এবং ঠাকুরমশাই তার অহিংপ-নীতি ও নিষ্ঠার 

পরাকাষ্ঠা বা প্রমাণ স্বরূপ স্বপ্নং মৎস্য কুটার তদবির করছেন। আমাদের 

হঠাৎ সেখানে আমতে দেখে কিছুমাত্র বিব্রত ন1 হয়ে তিনি বলে 

উঠলেন, “এসো বাবাজীবন, এসো । এ মৎ্ম্ত-ধজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে । ছাদশ 

বমর অন্তর এ যজ্ঞ মদ্গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তাবাব গ্রসাদাদি পেয়ে 

যাবে। তোমাদের [শিষ্যদের ] আর গীয়ের গরিবদের জগ্ভই যা কিছু 

সব। আমরা তো আর, হে হে হে--” 

বু সাধুকে বন ব্যক্তি বাল্যকাল হতে জানেন। এ সকল 

ব্যক্তি এ সাধুদের বিষয় শুনলে ম্বণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এরা 
যে, যে কোনও সাধারণ মান্য হতে নগণ্য তা তাদের 

পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। কারুর কারুর কাছে 

এদের ঠগী ছাড়া অন্ত কোনও পরিচয় নেই। অথচ তারা 

স্থানাস্তরে আতন্তানা গেড়ে নৃতন মানুষদের নিকট আমর জমাতে সক্ষম । 

[ এই জন্ত ৰাংলাদেশের এক প্রবাদ-_গেঁয়ো যোগী ভিথ পান না।] 

কৌনও পরিচিত লোক এদেরকে কোনও ভক্তের বাড়িতে চিনে 

ফেললে এর! প্রমাণ গনেন। এ সময় এরা তাংছর না.চেনান্ ভান করে 
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অন্রদিকে মুখ ফিরান কিংবা আড়ালে তারদ্দের অন্থযোগ করে তাঁর 

প্রকৃত পরিচয় না জানাতে অনুরোধ করেন। কেউ কেউ উৎকোচ ম্বরূপ 

তাদের ক্ষমতাসীন শিষ্যদের বলে তাদের বনু উপকারও করেন। 

এমন বহু গুরু মাসিক পাঁচ শত টাকা আয়ের নিয়ে শিষ্য রাখেন 

না। বছু শিষ্য প্রতি মাপে বা ব্লরে নগদ মূল্যে এদের প্রণামী 
পাঠান। কয়েক ক্ষেত্রে এদের বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকারও 

উপরে উঠে। অথচ এদের আয়কর প্রভৃতি কর দিতে হয় না। 
এর সবটাই এরা জনহিতে বা পৃজাতে মিথ্যা করে খরচ দেখান। এ 
অর্থ হতে মাত্র সামান্ত অংশ তার! বাৎসরিক উৎসবে শিখ্যদের প্রসাদ 

বিতরণে খরচ করেন বটে, কিন্তু এ সময়ের মধো বাড়তি প্রণামী 

আদায় করে তা তারা পূরণ করে নেন। এইরূপ ভূমিহীন জমিধারীর 

উচ্ছেদে এদেশে এখনও সমাধা হয় নি। এদের বিলাসী শ্রমনবিমুখ 

মোটবর-বিহাবী বন্থ পুত্রকন্ঠাও আছে । এর! মঠের আয় হতে পুকুষাহ্থক্রমে 

বা! শিষ্য পরম্পরায় জীবিক] নির্বাহ করতেও সক্ষম । এই সব “ভোগের 

মধ্যেই ত্যাগ'-_এই মন্ত্রধারী গুরুরা একাধিক পত্বী গ্রহণ করেছেন। কেহ 

ভগবান রূপে শিষ্য-পত্বীর তুচ্ছ দেহকেও তার পূজার উপকরণ করেছেন। 

এদের মধ্যে কাকুর কারুর পারভারসিটি থাকায় মাত্র নারীর সঙ্গ 

স্বারা তাদের যৌন-তৃপ্তি ঘটে। আমি কয়জন নারীকে একদা] এক গুরুর 
উকুর্দেশ পর্যস্ত হাত দিয়ে টিপতে [ পদমেব1] দেখি । আমি এতে প্রথমে 
কোনও দোষ দেখি নাই। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র এ গুরুকে 

পাছুটো ত্বরিত গতিতে সরাতে দেখে বুঝি ঘে তার মনের কোথায়ও পাপ 

ছিল। এইভাবে অনেকে এদের বিকৃত যৌনবোধের কথঞ্চিৎ তৃথ্ি ঘটান। 

তবুও বলবে! ঘে অন্ত কোনও নিদারুণ বিপদ হতে এই বিকৃত যৌনবোধী 
গুরুর! ভাগের পাবী শিষ্যাদের পক্ষে কম বিপজ্ছনক। সৌভাগ্যক্রমে 
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আজ নারীরাও পুরুষ গুরুদ্দের সাথে এ বিষয়ে প্রতিহশ্বিতাতে অবতীর্ণ 

হয়েছেন। এতে অন্ততঃ নারীদের এপ বিপর্দ কমছে । এই সব ঠগী 

গুরুর বিপদ বুঝলে ভারতের একাংশ হতে অন্যাংশে বহুকাল আত্ম- 

গোপন করেন। এদের মধো বহু জেল"খাটা বা ফেরার আসামীসহ 

বরখাস্ত সরকারী কমী আছেন। অবশা এদের মধ্যে বু নিরীহ 

সাধু চরিত্রের ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তারা অলস এবং পরগাছা 

জীবন যাপনে অভ্যন্ত। এদের কেউ কেউ হোমিওপ্যাথথ চিকিৎসা 

শান্তে অভিজ্ঞ। মন্ত্রপূত উদকের নামে [ জলপড়া] ঠিক মত ওষধ 
বিতরণ করেও এর। ভক্তেব বিশ্বাস উত্পাদন করেন। আমার চেনা- 

জানা জনৈক মূর্খ কুপমণ্ডক যুবকের বাটীতে একদা নিম্নোক্ত রূপ 
এক সাইনবোর্ড দেখে অবাক হই £ 

*হিমালয়-প্রত্যাগত তিব্বত-প্রবাসী মহাযোগী। ইনি কাশীতে পুরাণ, 

নবছীপে ন্তায়, মিথিলাতে বেদ, দাক্ষিণ:ত্যে যাগ-যজ্ঞ শিক্ষা করেন। 

তিব্বত বাসকালে এর তন্ত্রে জ্ঞান লাভ হয়। ইনি হস্তরেখা বিশারদ 

বাজজ্যোতিষী ১৩২ শ্রী শ্রীমৎ ভক্ত প্রবর অমুক। জগতের মঙ্গল 

কামনাতে ইনি ধ্যানরত আছেন। এখানে কোনও প্রকার বায বা 

শব দয়া করে যেন কেহ না করেন।” 

এই ভদ্রলোক সিভিল এবং অন্যান্ত আদালত সমূহে বাদী ও বিবাদীর 
নির্ঘণ্ট [ লিস্ট ] সংগ্রহ করতেন। এরপর পৃথক পৃথক ভাবে একজনের 

অজ্ঞাতে অপরকে আশীর্বাদাস্তে লে আসতেন যে উনি এ মামলাতে 

নিশ্চয়ই জয়ী হবেন। এই সময় ইনি এদের কপর্দক মাত্র গ্রণামী গ্রহণে 

অস্বীকৃত হয়ে বলতেন ষে মামলাতে জয়ী হলে যেন উনি তার আশ্রমের 

ঠিকানাতে এনে দেখা করেন। বলা বাহুল্য, এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ 

হাকিমের রায়েতে জয়ী হতেন। এ সময় তীবা স্ষেচ্ছাতে দেখ] না; 
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করলে এ মাছুলী-দাতা আশীর্বাদ্বক সাধু কিংবা তার এক শিষ্য তার 

সাথে দেখ! করে প্রাপ্য আদায় করতেন । 

মাছুলী ও আশীর্বাদদে ও পৃরঙ্জাতে কথনও কখনও ফল লাভ হয়। 

কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই যে শতকরা কতো ভাগ উহ] সত্য হয়। বল! 

বাহুল্য, একটি নগণ্য অংশের এই উপকার লাভ একটি দৈব সুঘটন 

মাত্র। এরূপ আশীর্বাদের বহর ব্যতিরেকেও উহা! ঘটতে পারতো । 
[ একশো ছাত্রকে «তোমর] পরীক্ষাতে পাশ করবে” বললে ওদের মধ্যে 

সত্তর জন নিশ্চয়ই পাশ করে। বাকি ফেল করা ত্রিশ জনের মধ্যে বিশ 

জন এ জন্য প্রবঞ্চকের গৃহে কলহ করতে আসে না। এদের বাকি 

দশজন অর্থ ফিরত নিতে এলে তাদের বলা হয় যে, তারা পড়াশুন। 

একেবারে করে নি বলেই ফেইল করেছে । এই ফেইল কর] ছাত্ররাও 

এজন্য খুউব বেশি হুজ্জুত-হাঙ্গাম! করে নি। ] 

এইবার মানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কেন সময় সময় সাধূভক্ত 

হয়ে উঠে তাহা! বিবেচ্য। আমি বহু সুঠাম ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজপুরুষদেরও 

এদের কাছে অসহায় ব্যক্কির মত হাত জোড় করে বসে থাকতে 

দেখেছি । কাহারও কাহারও পক্ষে এইভাবে গুরু পোষণ এবং তোষণ 

একটা শখমাত্র। ইহার বিবিধ চিত্তাকর্ষক কারণ সমূহ নিয়ে উদ্ধৃত 

কর। হলো।।-_ 

(১) বনু ধনী পরিবারে একটি মোটর গাড়ি, একটি আযালসেসিয়ান 
কুকুর, একটি স্থগায্সিক! কুমারী কণ্তা [ নিজের না থাকলে ] পালন এবং 

একজন গুরু পোষণ একপ্রকারের বিলাস মাত্র । বহু ব্যবসায়ী এইগুলির 

সহিত একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদী ঝাজকর্মচারীকে নিপ্রয়োজনে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কোনও এক কর্মে বহাল করেন। এই ধরনের 

পরিবারের সংখ্যা অবশ্থ এখনও নগণ্য! তবে এদের অস্তিত্ব এই শহরে 
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আছে। এরা এগুলিকে অর্ধোপার্জনের আড়কাঠি রূপেও ব্যবহার 
করেন। এতদ্বারা এর! বহুনির্বোধ ব্যবসায়ী এবং রাজপুরুষদের 

আয়ত্তে আনেন । 

(২) বহু ছূর্বলমতি লোভী গৃহস্থ এদেশে আছেন। এরা সটুকাট্ 

স্বার! শ্বল্পায়াসে বা অনায়ামে জীবনে উন্নতি করতে চান। এই সকল 

স্বার্থাছেষী মানুষ তাদের নিজেদের এবং পুত্রকন্তাদের উন্নতির চিস্তাঁতে 

সদা উদ্বিগ্র। এই সময় বহু ভ্রাম্যমাণ সাধূদের নিযুক্ত আড়কাঠি 
তাদের সকাশে প্রস্তাব করে--আরে! আপনি এতে চিন্তা করে কষ্ট 

পাচ্ছেন! অমুক বাবার কাছে গেলে একটা না একটা পন্থা 

তিনি বাতলে দেবেন। এমন কতো! দরিদ্র লোক ও'র সংস্পর্শে এসে 

ধনী হয়ে গেল' ইত্যাদি । এই সকল স্বার্থপর অভাবী ও উচ্চাকাজ্জী 

ব্যক্তিদ্বের উপর বাক্-গ্রয়োগ দ্বারা প্রভাব বিস্তার কর]! সহজ। 

[ পুস্তকের প্রথম থণ্ডে উক্ত 'সন্মোহন বিষ্যা" শীর্ষক আখ্যান 

ভাগ ভ্রষ্টব্য। ] 

এই সকল গুরু বেছে বেছে ক্ষমতাবান রাজপুরুষদের 

শিষ্য করতে উন্মুখ থাকেন। এদের মাধ্যমে এরা রাস্ীয় 
শাসন কার্ধে পর্যন্ত হস্তক্ষেপে করেছেন। এদ্দের আশীর্বাদ 

ভিন্ন বন অফিসারের প্রমোশন পর্স্ত বন্ধ হুয়। এর ফলে 

বহু অধস্তন অফিসার এঁ বিভাগীয় কর্তার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। কিন্তু এ মহাকর্তার অন্যত্র বদলি হওয়৷ মাত্র তারাও তার 

শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন। অতি উচ্চ পদের কর্মকর্তার গুরু গ্রহণ ও পালন 

'আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে বু ব্যক্তির চাকুরিতে 

'্বাভাবিক কারণেই উন্নতি হুয়। তবুও আমি এইরূপ এক সদ্য প্রমোশন 
প্রাথথ আবাধ্য-মন্ধ শিষ্যকে তার এ প্রবঞ্চক গুরুকে তিরস্কার করে 
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বলতে শুনেছি -'আমিই তোকে তুলেছি, আমিই তোকে নামাবো”। 

এই ভত্পনার ৰাণী শুনে এ শিফা ঠক ঠক করে ভয়ে কেপে উঠেছিল। 

বল! বাহুল্য, এই সব দুর্বলচিস্ত ব্যক্তির অন্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃদ্ধিমতার, 
পরিচয় দিলেও মনের এ একটি কেন্দ্রে তারা একপ্রকার পাগল মাত্র । 

এঁ সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড আঘাত কিংবা যুক্তিপূর্ণ বাক-প্রয়োগ দ্বার! 

এরা নিরাময় হুন। এদের মধ্যে এমন গুরু অন্বেধী ব্যক্তি আছেন 

ধার] পথে-ঘাটে ভিথখাব্ীদের মধ্যে গুরু অন্বেষণ করেন। এই সময় 

। মনোবিকারের ] যে কোনও চতুর ব্যক্তি এদের গুরু হতে পাবেন। 

[ একজন তান্ত্রিক সাধক ছুর্ঘটন! নিবারণ মাছুলী বিতরণ 

করতেন। কিন্তু, নিজেই একধিন ছুর্ঘটনাতে জখম হলেন। এ সম্বন্ধে 

জিজ্ঞাসিত হলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন_- “এতে আমার মৃত্যু 

হতে পারতো! । কিন্তু, কবচের জন্য স্বল্প আঘাতে পরিত্রাণ পেলাম ।” ] 

(৩) হঠাৎ শোক ও দুঃখ পেলে মানুষ অস্থির-মন। হয়। এই 

সময় তার্দের চিত্রচাঞ্চল্য চরমে উঠে। কাকুর পুত্র, কনা বা স্ত্রীর 

মৃতু হলে মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের উদয় হয়। এ সময় তারা 

পদপোক সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞান্থ হয়ে উঠে। এ সময় তার্দের মনে 

একটু মাত্রও শান্তি থাকে না। আবেগের মুখে তার! এক স্থানে 

স্থির হয়ে বমতে পর্যস্ত পারে না। এইরূপ মানাসক অবস্থাতে পাগল 

হয়ে লোকে গুরুর কবলে পড়ে। ঠিক এই সময় প্রবঞ্চকরা তাদের 

মুখে ধর্মীয় মাদকের পাত্র তুলে ধরে। 
[ এদেশে এক শ্রেণীর সাধারণ দালাল, ইননিওরেন্স, এবং ব্যবসান্মী 

এজেন্ট আছেন। এরা! খদের সংগ্রহার্থে বু ধনী ব্যক্িদের সাথে 

আলাপ করার জন্তে লগ, ও ক্লাবের মেম্বার হন। ঠিক এ একই 
উদ্দেন্টে বছ-শিব্য-স্বল গুরুদেয্র নজশিষ্য হয়ে একা অন্যান্ত ধনী মাতুষ। 
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ও সরকারী কর্মীদের গুরুতাই হন। এপ! জানেন যে ধর্মীয় কারণে 
এই সকল গুরুভাইগণের পরম্পর পরস্পরকে সাহাধ্য করার নৈতিক 

দ্বায়িত্ব আছে। সাক্ষাতভাবে সরকারী কর্মীদের উৎকোচ ন৷ দিয়ে 

গুরুকে তাদের সমক্ষে অর্থ প্রদান করে তার] তাদের প্রয়োজনীয় কার্ধ 

এঁ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ছারা করিয়ে নিতে পাবেন। কয়েক 

ক্ষেত্রে গুরুদেবকে খুশি করে তার দ্বারা সুপারিশ করানোও যেতে 

পারে। বনু বিপথগামী যুবক আছে যার! গুরুভাই রূপে গুরুভগ্নীদের 

সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে তাব] গুকুর 

আশ্রমে ঘন ঘন যাতায়াত করে। অভিভাবকর] বাজি না হলে এরা 

তাদের উপর গুরুর আদেশ সংগ্রহ করে অসম বিবাহে তাদের সম্মতি 

আদায় করেছে। ] 

সাধারণ ভাবে এদেশে এক অদ্ধ বিশ্বাস আছে থে গুরুত্যাগ করতে 

নেই। অর্থাৎ তাদের মতে গুরু কারুর ছু'বার হতে পারে না। অবশ্য 

এর ব্যতিক্রমও দেখা গিয়ে থাকে। এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পূর্ব 

গুরু ত্যাগ করে অন্ত গুরু কাডতে দেখে আমি অবাক হুই ও তাকে 

এ' সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রলোক এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর 

দিয়েছিলেন_-“একজন ভালে! মাস্টারের কাছে আমি পড়ছি; কিন্তু 

তার চাইতে ডালে অন্য মাস্টার পেলে কি তাকে আমর! গ্রহণ করি 

না? কোনও কোনও ডাক্তারদের মত ঠগী গুরুরাও শিষ্য ভাঙাতে 

পরম্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে থাকেন। 

এই সকল গুরু ও সাধুগণ কতদূর পর্যস্ত সর্বনাশ করতে সক্ষম 

তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝ! যায়। বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ ম্বরূপ 
এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য। 

“হঠাৎ দেশে ফিরে শুনি যে আমার শ্বস্তরালয়ে এক সন্্যাসীর 
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'আবির্তাব ছয়েছে। আমার শাশুড়ী, শ্যালিকাদ্য় এবং সেই সঙ্গে আমার 

'ীও সাধুসেবায় নিযুক্তী। এমন কি, তাদের আহার-নিত্রারও সময় 

নেই। গ্ররুত ব্যাপার উপলব্ধি করা মাত্র আমি এ বিষয়ে ঘোরতর 

প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোনও লোক ত দূরের 
কথা, আমার নিজের স্ত্রীকে পর্ধস্ত নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই না। একদিন 

শ্বশুরমশাই আমার শিশু শ্যালকটিকে ধমক্ দিয়ে বলছিলেন, হতভাগা, 

পড়াশুন! করছিস্ না, খাবি কি করে?" প্রতাত্তরে আমার এ শ্যালকটি 

সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, “কন? গুরুগিরি করে ?” 

আমি অবাক হয়ে ভাবি যে এতটুকু একটি বালকও ঘা সহজে 

বুঝেছে, তা আমার শ্বশুর মশায়ের মত জ্ঞানী ও গুণী লোক 
এবং তার মত অন্যান বয়স্ক ব্যক্তিরা! বুঝছেন না কেন? এরপর 

আমি ওৎস্থকাজনিত এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। 

আমার আদল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাধুবাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে 

আমাকে এইরূপ অভিশাপ দেন, নির্বোধ অবিশ্বাপী! শীত্রই তোর 

সর্বনাশ হবে । এর মাস ছুই পরে আমার একমাত্র জামাতা মার 

ধায়। কন্তা আমার বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আলে এবং মাতার নির্দেশে 

সেও সাধুসেবায় শিযুক্ত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যেও সকলে আমাকেই 
ঘ্বায়ী করে। এর কয়েকদিন পরে আমার মধ্যম পুত্র ট'ইফয়েড, 

রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে আমার উপর আরও ভীষণ পীড়াপীড়ি 

চলতে থাকে। সকপেরই মতে আমার সাধুবাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা 
করা৷ উচিত। এ সাধুবাবা কিন্ত কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করেন না। 

তিনি বলেন যে, আমি নীচে হ'তে ওপর পর্যস্ত প্রত্যেকটি সিড়ি 
জিহ্বা দ্বার! চেটে চেটে উপরে উঠে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে 

তিনি আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করতে পারেন। সাধুবাবা তখন 
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ক্রিতলের একটি শিরালা কক্ষে বাস করছিলেন । আমি নিকুপাক্স হয়ে 

সর্বগদ্ধ আটান্নটি সিডির ধাপ জিহ্বার দ্বারা চাটতে চাটতে উপৰে 
উঠি। অপত্যন্সেহে আমি তখন এমনিই অন্ধ যে আমার একবারও 

মনে হ'ল না যে, সাধু-সন্ন্যাসীর কোপ ব্যতিরেকে এইরূপ কত 

দুর্ঘটন1 ঘরে ঘরে ঘটে থাকে । আমার এই কচ্ছমাধনা বোধ হয় 

সাধুবাবাকে নিরুদ্েগ করতে পেরেছিল। সন্তষ্ট হয়ে তিনি আমার 

গৃহে এসে ক্ুগ্নপুত্রের শিয়রে বললেন। তিনি আমার স্ত্রীর সাহায্যে 
আমার পুত্রেদ চিকিৎসাতে নিযুক্ত সকল ডাক্তার-বৈষ্ককে বিদায় 

করলেন। অপর কাহারও সাহাষ্য ব্যতিরেকেই তিনি আমার পুত্রকে 

নিরাময় করতে সক্ষম। ভক্তদের সকাশে সাডম্বরে তিনি এইরূপ 

বারতা প্রচার করতে থাকেন। ইন্জেকশন্ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 

আমার পুত্রের অবস্থা! খারাপ হতে আরও খারাপ হতে লাগল। সেদিন 

সন্ধ্যের সময় ঘরে ঢুকে দেখি পুত্রের আমার শ্বাম আবস্ত হয়েছে। 

এই দেখে আমি এ সময় ক্ষেপে উঠে তখন সাধুকে শ্তধাই, “একি? 
এ যে শ্বাম আরভ হয়েছে? আমার এই প্রশের উত্তরে খেঁক্রে 

উঠে সাধুবাণা আমাকে বলেন, 'দেখতে পাচ্ছিস্ না! ওকে নিয়ে 
হ্বাচোড়-প্যাচোড হচ্ছে। অর্থাৎ যমে একদিকে টানছে, আর আমি 

একদিকে টান্ছি।' এরপর আমি বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে 

লাধুবাবাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দ্বিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেই। 
এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংমের পথ থেকে আমি দুইটি পরিবারকে রক্ষা 

করি। পরে জানতে পারি সাধুসেবার বায় বাবদ এক বৎসরের মধ্যে 
খ্বঞ্জরমশাই-এর বনত বাটীটা পর্যস্ত বন্ধক পড়েছে। নগদ টাকা ঘ' 

কিছু ছিল, ত। তো ও'র গর্ভে গেছেই, এমন কি ওর জমি-জমাগু 

পর্বস্ত নীলামে উঠেছে ।” 
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এইবার কেন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সময় সময় সাধুভক্ত হয়ে উঠে 

সেই সম্দ্ধে আলোচনা কর! যাক। 

দৈহিক রোগের ন্যায় মানুষ বন্ুপ্রকার মানসিক রোগেও ভগ 

থাকে। মানসিক রোগ দৈহিক রোগ অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর । 

কিন্ত মানসিক রোগকে আমরা রোগ রূপে স্বীকার করি না, 

পুবাপুরি পাগল না হযে উঠলে অনেক সময় এই সকল 

মানসিক বোগ দৈহিক রোগ রূপেও চালু হয়। এই মানসিক রোগের 

বিষয় রোগীর! পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। দিনের পর দিন মনের 

মধ্যে একটা নিদাকণ অশান্তি নিয়ে তারা এই রোগে ভুগে । কিন্তু 

লজ্জায় এই রোগের কথ তারা কাউকে বলে না। এই কথা বলতে 

পারলে তারা নিরাময় হতে পারতো, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এর 
ওযধের সন্ধান মিলত। আমি এমনও বহু রোগীকে জানি যে তার 

রোগের কথা অপরকে বলার পরেই ভাল হয়ে উঠেছে । এই বলতে 
নাপারাই ছিল তার মানসিক অশান্তির একমাত্র কারণ। অনেকে 

এই সব মানসিক রোগ স্ববাক্-প্রমোগ দ্বারা সারিয়ে ফেলে। কারও 
ব] পরবাকৃপ্রয়োগের [ ০005105 500৪১00) ] প্রয়োজন হয়। 

ব্থ আশা আকাজ্ষা, দমনীত স্পৃহা বা ইচ্ছা এবং দমনীত 
[ [২০1১১৪এ ] ভয় বা দমনীত যৌনবোধের কারণে এই সব রোগের 
উৎপত্তি হয়। হঠাৎ শোক বা ভয় পেলেও এই সব রোগ এসে 

থাকে] এই সকল রোগ সাধারণতঃ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে। 

প্রথম ক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ চিত্ত মানুষের অপরাপর চিস্তার 

উধের্বে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের 
যন কোনও একটি চিত্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। একটির 
পর একটি চিস্তা তার মনে এসে মুহ্মূহছঃ তাকে বিয়ক্ত করে। এইক্ধপ 

অ ২-৯ 
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অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। কয়েক ক্ষেত্রে ভগবৎ 

জিজ্ঞাসাও মানুষের মনকে উত্ত্যক্ত করেছে। মৃত্যুর পরের কথা তারা 

জ্ঞাত হতে চায়) বহু বৃদ্ধের মন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সাত্বনার বাণী 

কামন! করে। স্ববাকৃপ্রয়োগে এই রোগ সারাতে মানুষ অক্ষম হলে 

অনেক সময় তার। তাদের এই মানসিক রোগের কথা! সাধু-সন্র্যাসীদের . 
বলে বসে; চিত্বচাঞ্চপ্য উপস্থিত হলে মানুষ সাধু বা গুরুর কাছে 

আসে। এই গুরু ৰা সাধুগণও মানুষের এই সকল দুর্বলতা সন্বন্ধে 
ভাল রূপেই অবগত থাকেন | এ"র! তখন নানারূপ বাক্-প্রয়োগ 

দ্বারা এই সকস রোগ ব। অশান্তি হতে মানুষকে মুক্ত করে দেন। বলা 

বাহুল্য যে, কোনও আত্মীয়স্বজন দ্বারাও এই কার্ষটি স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 

হতে পারত। কয়েক মিনিট বাক্্-প্রয়োগ এবং কারণ নির্দেশের পর 

রোগী এমনিতেই নিরাময় হয়ে উঠে । এজন্যে সাধু-সন্রযাসীর দরকার 
হয় না। এই ভাবে নিরাময় হওয়ায় পর মান্ৃষ এই সব 

সাধুদের অত্যন্তরূপ্প অন্থগত হয়ে উঠে। অনেক সময় এই সব 

চিন্তারোগ বা অশান্তির পুনরাবির্ভাবও হয়। মানুষ তখন পুনরায় 
উপকারী সাধুটির কাছে আসে । পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা ভাইটামিন 
এবং হরমনের ঘাটভিতেও এরূপ ম্নায়বিক ও মানসিক রোগ হয়। 

কোনও কোনও সাধু বাকৃপ্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে এই সব 
মানসিক রোগ সৃষ্টি করেন। মানুষের মন এই ভাবে অভি মাত্রাতে 

অশান্ত হয়ে উঠলে সেই সাধু আবার উপ্টা বাক্-প্রয়োগ দ্বারা তাকে 

নিরাময় করে বশীভূত করেন । 

বহু ব্যক্তি ম্যাজিকের মারপ্যাচ দ্বারাও এই অপকার্ধ 
করে থাকেন। ম্যাজিক মাত্রই হাত সাফাই বা কতকগুলি রসায়ন 
ভ্রব্যের মারপ্যাচ মান্্র। একথা বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত ব্যকিদের 
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জানা আছে । এই ম্যাজিকের সাহায্যে কোনও কোনও সাধু নানারপ 
গন্ধ বার করে গন্ধ-বাবা সাজেন। এইরূপ ভেম্কির সাহাষ্যে 

অলোকিক শক্তি দেখিয়েও কেহ কেহ শিষ্যদের বশীভূত করে থাকেন। 

শিষ্যদের বশীভূত করার জন্যে সাধুবাবারা আরও একপ্রস্থ এগিয়ে 

যান। পরপুরুষ সাহচর্ষের স্প্হা প্রায় সকল মেয়েদের ভিতরই 
কম-বেশি বর্তমান থাকে । বল! বাহুল্য, এই বিশেষ স্পহ] স্ত্রী 

মাত্রেই আদিম স্পহা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তার এই 
আদিম স্প্হা ত্যাগ করেছে । কিন্তু তা হলেও যে কোনও দুর্বল 

মৃহর্তে সে এই বিশেষ স্প্হার কবলে পুনরায় পড়তে পারে। ভয়, 

ভাবনা, আত্মসম্মীন এবং কর্তব্যবোধ মানবীকে তার এই স্বাভাবিক 

স্পহা হতে রক্ষা করে। অপরাধ-বিজ্ঞানের তৃতীয় এবং 

প্রথম খণ্ডে বিষয়টি সম্যকর্ূপে আলোচিত হয়েছে । এক্ষেত্রে 

উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । গুরু-সেবার মধ্যে লঙ্জাবোধের কারণ 

নেই। মেয়েরাও এই স্থযোগে তাদের এই স্বপ্ত স্প্হার | গুরুসেব! 
দ্বারা] উপশম ঘটায়। তবে উহা অবচেতন মনের মধ্যেই অধিক 

ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে । বাহিরে বা চেতন মনে উহা! কদাচিৎ প্রকাশ 

পায়। তবেতাদের মনে এই ইচ্ছা বাস্পহা প্রকাশ পাওয়া বা 

না পাওয়া নির্ভর করে প্রায়শঃ গুরু বা সাধুর বয়স বা ইচ্ছার উপর। 
আমলে বাক্প্রয়োগ এবং অভিনয় দ্বার] সাধু-সন্ন্যাসীরা শিষ্য ও 

শিষ্টাদদের বশীভূত করেন। এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি চিতাকর্ষক গল্প 
উদ্ধত করলাম । এই গল্পটি হচ্ছে আমার শোনা একটি গণ-গল্প | এর 
সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না! হলেও এর বৈজ্ঞানিক দিকটা কখনই 
অবিশ্বান্তয নয়! সাধু বাবাদের প্রচারকগণ [৫০4] মুখে মুখে 
এই বধ বহু গল্প রচনা করে তা রটনা করেন। *অন্ত দিকে সাধুদের 
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বিপক্ষ পক্ষীয়রাও বনু অনুরূপ গালগল্প সমূহ এতৎসম্পর্কে প্রচার 
করেছেন । 

“অমুক প্রিট দিয়ে আমি গঞ্ডব্য স্থানে যাচ্ছিলাম । হঠাৎ আমি 
দোঁখ সামনে এক সাধুবাবা। থমকে দাড়িয়ে তিনি একটা খড়ি দিয়ে 
রাস্তার এপার হতে ওপার পর্যন্ত একটি*দাগ কেটে দিয়ে চেচিয়ে 

উঠলেন, “ভো ভাই সব! মাৎ যাও উধাব। যে! উধার যায়েগ। উ 

জল যায়গা!” ঠিক এই সময় একজন পোস্টাল পিওন এসে সেখানে 
হাজির। মানা সত্বেও এগিয়ে যাওয়া মাত্র সাইকেল সমেত ছিটকে 

পড়ে সে কেঁদে উঠল, “ওরে বাবা জ্বলে গেলাম, ওঃ |” তার হাতের 

মনিঅর্ডার ফর্ণ ও তার টাকা কয়টাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । সে 

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সরকাবী টাকা-কড়ি ও কাগজপত্র রাস্তা থেকে 
উঠিয়ে নিয়ে সাইকেলে মুষুমুহঃ ঘট্টি দিতে দিতে উধ্বশ্বাসে ছুট দিল। 
এর পর খড়ির দাগের ওপারে আর কেউ এগুতে সাহস করে না। 

দেখতে দেখতে সেখানে প্রায় ছুই শত লোকের বিরাট ভিড় জমে গেল। 

এর কিছুক্ষণ পবে সেখানে এসে হাজির হলেন এক প্রো ভদ্রলোক। 
হাতে তার দধির হাড়ি ও সন্দেশের ঝুড়ি । আমরা অনেকেই তাকে 

ওপারে যেতে মানা করলাম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই কারও কোন 

মানাই কানে নিলেন না। যত সব-_-'বলে তিনি দাগের ওপারে একটি 
মাত্র পা বাড়িয়েই “জলে মলুম, জলে মলুম” শব্দে উপুড় হয়ে পড়ে 

গেলেন। তার হাতের দধি ও সন্দেশের পাত্র ছইটিও চুরমার হয়ে 

রাস্তার উপর ভেঙে পড়ল। এর পর সেখানে এসে হাজির হলেন 

একজন আযাংলেো। সাহেব ও তার মেম। গট্ গট করে এগিয়ে এসে 
দাগের ওপর পা দেওয়া মাত্র তারাও এক লাফে পিছিয়ে এসে সমস্বরে 

চেঁচিয়ে উঠলেন, “ওঃ মাই গড৬বারনিং সেনলেশন্। এর পর সাধুবাবা 



১৩৩ ধর্মীয় প্রবঞ্চনা 

একটু হেসে দাগটা পা দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, “ঠিক হ্যায়, হো৷ গিয়া । 

আপ লোক যানে শেক্তা আভি। ততক্ষণে সেখানে প্রায় হাজার দশ 

লোক এসে জমেছে । এরপর সাধুবাবা লম্বা লম্বা পা ফেলে মাইল 
খানেক হেটে এসে তার আস্তানায় উঠলেন। সাধুবাবার পিছন 

পিছন তার আস্তানা পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক লোক এসে গেল। 
আস্তানার ভিতরকার একটা হুলঘরে প্রায় জন দশ-বারো ভক্ত তার 

জন্তে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলাষ ষে, 

সাধুবাবার বয়স নাকি একশ সাতান্ন বৎসর । কায়কল্পের দ্বারা নাকি 

তিনি এত অল্প বয়ক্কষের মত রয়ে গেছেন | তা ছাড়া ধ্যানে বসার সময় 

নাকি তিনি মাটি হতে প্রায় ইঞ্চি ছই উপরে উঠেন! এছাড়া এ'র 

কাছে নাকি লর্ড ক্লাইভের লেখা একখানা চিঠিও আছে। 
চিঠিখানাতে লর্ড ক্লাইভ তাকে "মাই ডিয়ার ইয়ং সন্ন্যাসী” বলে 

সম্বোধন করে তার কাছে তিনি সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, ইত্যাদি । 
এর পর দেখতে দেখতে হলঘরে সাজানে| রেকাবিগুলি সিকি, আনি ও 

টাকাতে ভতি হয়ে উঠতে থাকল । 

আমি প্রত্যহই এসে এই সাধুকে একবার করে দর্শন করে যেতাম। 

এর কয়দিন পরে সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত হলো।। সাধুবাৰা 

নাকি একজন ফেরার খুনে আসামী, তার! তাঁকে গ্রেপ্তার করতে 

এসেছেন। পুলিশের ধমকে সাধুবাব1 মিনতি জানিয়ে ,বলে উঠলেন, 
“কেন শ্যার আমাকে দিক করছেন ? সবশুদ্ধ এ কয়দিনে আমার 

আয় হয়েছে মাত্র সাত শ' পঞ্চাশ । এ থেকে আমাকে সেই 
পিওনটাকে দিতে হয়েছে দেড় শ' টাকা । খাবার শুস্ক পড়ে 

যাওয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে আমি দিয়েছি আড়াই শ' টাকা। 

এ ছাড় সেই সাহেব ও তার মেমসাহ্বকে দিতে হ'ল এক'শ করে ছুই 
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শ' টাকা। এই সব খরচ-খরচা বাদে আমার ভাগে পেয়েছি কুষ্ধে 
মাত্র দেড় শ' টাকা। হুজুর এবারকার মত ছেড়ে দেন। আসলে 
আমার কপালটাই হলো! মন্দ। তা না হলে একটা মাসও সবুর 
সইল না, আপনাদের-_” 

এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি হয় তাণহলে বড় 
বড় ব্যারিস্টার, প্রফেসার, হাকিম এবং জামদাররা, এমন কি ধুরম্ধব 
ব্যবসাদাররাও এই সব সাধুবাবাদের ভেক্ষিবাজিতে ভুলে যান কেন? 
এর উত্তরে এইরূপ বল] যেতে পারে £ মানুষের মনোদেশে অনেকগুলি 

কেন্দ্র বা পয়েন্ট থাকে। একটি কেন্দ্রে সে যুর্থ রোগী পাগল হলেও 
অন্থান্ত পয়েন্ট ব। কেন্ত্রে সে একজন সহজ বা স্বাভাবিক মানুষই থাকে। 
যান বিশেষের চাকার অনেকগুলি পোক [7০৮5 ] বা কাটি থাকে, 
এর একটি পোক্ কেটে বা ভেঙে গেলেও চাকাটি সমান ভাবেই ঘুরে 
থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু-আধটু খট্ খট্ শব্দ হয়, এই যা। 
এই ভাবে মনের একটি কেন্দ্রে মান্ুষ দুর্বল থাকলেও তার অপর 
কেন্ত্রগুলি সবলই থাকে। এজন্ত অপরাপর বিষয়ে ভাদের সহজ 
মান্থষের মতই দেখা যায়। 

এই সকল সাধু-সন্গ্যাসী ব। গুরুদেবেরা অনেক সময় বিকল্পের 

সাহায্যেও মানুষ ঠকিয়ে থাকেন। বিকল্প ছ্বই প্রকারের হয়, যথা-_ 
(১) বহিবিবল্প, (২) অন্তবিকল্প । রজ্জু-সর্প, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি 
বহিবিকল্পের [111১1০ ] দৃষ্টাত্ত । এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিকল্প ভূল 

দেখ! ] চক্ষু হ'তে মন্তিফের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্য দিকে অপ্তবিকল্পের 
[.1081100109110 ] মধ্যে কোনও কপ বিষয়বস্তর অস্তিত্ব থাকে না। 

অস্তবিকল্পের বিষয়বস্ত চিন্তার দ্বার! মন্তিফের মধ্যে জাত হয় এবং পরে 

উহার ছবি মন্তিক হ'তে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় 



১৩৫ ধর্মীয় প্রবর্চমা 

আমরা তত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি। কেহ কেহ এই অবস্থায় 

স্বস্ব আরাধ্য দেবতার অলীক ছবিও দেখে থাকেন । অর্াৎ কিনা 

প্রথম ক্ষেত্রে রঙ্ছুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্প বা রজ্ঞু, 

কোনটিরও অস্তিত্ব থকে না। অথচ মানুষ ভূলে সর্প দেখে থাকে। 

তাদের উত্তপ্ত মস্তিক্ষের কারণেই এইরূপ ঘটে। এই ধরনের ভুল 

পরিদর্শনকেই আমরা অন্তবিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীর] মানুষের 
এই সব স্বভাবগত বিকল্প সন্বদ্ধে অবহিত থাকে এবং তার! প্রায়ই 

কখনও বাক্্-প্রয়োগ [ 5068১10) | দ্বারা কখনও ব। হাত সাফাই বা 

ম্যাজিকের সাহায্যে দুবল-চিত মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি ক'রে নানা 

বপে তাদের ঠকিয়ে থাকে । মাদক ভ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, ছুশ্ি্তা 

এবং নিদ্রাহীনতার কারণেও অন্তবিকল্পের সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় 
কোনও কিছু চিন্তা করা মাত্র উহার একটি ছবি মন্তিক্ষের মধ্যে জাত 

হয়ে থাকে । আমরা প্রায়ই দেবতার ছুয়ারে হত্য৷ দিয়ে ওষধ লাভের 

বা স্বগ্রদেখার কাহিনী শুনে থাকি--বল। বাহুল্য, ইহাও এক প্রকারের 

অন্তবিকল্প মা্র। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি ভুলে 
দিলাম। 

“বৃদ্ধা মহিলাটি পুত্রের রোগ নিরাময়ের জন্তে প্রায় সাত মাইল হেটে 

আমাদের ঠাকুর বাড়িতে এসে পৌছান। এ ছাড়া নিয়ম মত সমস্ত 
পথ তিনি ভূমি চুম্বন করতে করতে এসেছেন । এ সময় পথশ্রমে তিনি 

অতিমাত্রাতে ক্লান্ত। অতি পরিশ্রমের ফলে পেশীমকল তাঁর অসাড় 
হয়ে এসেছে । তার উপর তার তিন দিন তিন রাত উপবাস । এই 
সময় তার মানসিক অবস্থা কিরূপ হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 

এই স্থযোগে চরণাম্ততের নামে তাকে আমরা মাদক ত্রব্য সেবন কারয়ে 

দিই। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধ! মনিরের দুয়ারে শুয়ে পড়েন । তিনি 
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এইভাবে শুয়ে পড়ে হত্যা! দেবার পৃবণহ্রেই যদি তাকে বাক্-প্রয়োগ 

[ 588855107 ] দ্বারা বলে দেওয়] যায়, ষে তিনি এই দেখবেন বা 
শুনবেন তা হলে স্বপ্নে তিনি সেই সবই দেখেন বা শুনেথাকেন। 
সাধারণ নিয়মান্ুসারেই এইরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু পূজারীরা সকল 

সময়ই এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন না। কারণ তারা জানেন ষে 

বাহু জ্ঞান শুন্ধ হয়ে শুয়ে পড়লেও এই অবস্থায় মানুষ বহির্জগতের 

সহিত একেবারে সম্পর্ক শুন্য হয় না। আমি একজন তথাকথিত 

জাগ্রত দেবতার পৃজারী। তাই বিশেষ সত্যটি সম্বন্ধেও আমি অবগত 

ছিলাম। বৃদ্ধা হত্যা দিয়ে শুয়ে পড়ার পর আমি রাত্রিযোগে তার 

কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকি, “অগি বৃদ্ধা, ভয় নেই। তোমার 

পুত্র নিরাময় হবে। পুকুর পাড়ের সি*ড়ির শেষ ধাপে একটা শিকড় 

আছে। সেটি নিয়ে পিষে তাকে খাইও। চিন্তাক্লিষ্ বৃদ্ধার এই 

সময় অঙ্সমাত্র জ্ঞান ছিল। চোখ বুজে আমার কথাগুলা শুনার 

পর সে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে আমরাও যথাস্থানে বৃদ্ধার জন্তে 
শিরুড়টি রেখে এলাম। কোনও কোনও সময় আমরা এই সকল 
ব্যক্তিদের হাতের মুঠার মধ্যে ওষধাদি গু'জেও দিয়ে থাকি। অকন্যাৎ 
ক্লান্ত অবস্থায় মস্তিফ বিকারের কারণে আমাদেয় এই কারসাজি তারা 

বুঝেও বুঝতে পারে না। বহক্ষেত্রে আগেভাগে সাজেসশন দিয়ে 

রাখলে বিশ্বাসী লোক তাই স্বপ্র দেখে । এমন কি অপরে যা! দেখেছে 

বা পেয়েছে বলে সে শুনেছে--তাই সে আশা। করে এবং তা সে স্বপ্রেতে 
দেখে । অনেক সময় শ্ববাকৃপ্রয়োগ দ্বারাও স্ষফল ফলে । স্ববাকৃ্- 

প্রয়োগের [ ৪86০-588550197) ] কারণে তারা স্বপ্ন দেখে, অমুক 

জায়গায় গেলে সে একটা কিছু পাবেই। কথিত জায়গায় গিয়ে সে 

“যা কিছুই” দেখে, তার মনে হয় তাই” যেন সে স্বপ্নে দেখেছে । ভ্রব্টটি 
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সম্বন্ধে অবসাদ-ক্রান্ত দেহে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা মাক মনে গ্কব বিশ্বাস 

হয় ষে সেই ত্রব্যটিই সে ত্বপ্রে দেখেছে । এই কারণে হত্যা দিতে 

আস! ভক্তদের আশে-পাশে আমরা নানারপ দ্রব্যাদি ছড়িয়ে রাখি । 

হত্যা দেবার পূর্ব হতেই সে এ সব ত্রব্য দেখে বটে, কিন্ত 
মনোবিকারের কারণে উহা! তারা সেই সময় দেখেও দেখে না। 

আসলে এ সব ত্রব্যাদির স্বতি তাদের অবচেতন মনে থাকে । ঘুমস্ত 
অবস্থায় তাদের অবচেতন মন হ'তে সেই সকল দ্রব্যের স্বৃতি হপ্রের 
মধ্য দিয়ে চেতন মনে উপনীত হয়। এই কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে 
দেখ ভ্রব্য তার হাতের মুঠার কাছে পড়ে থাকতে দেখে তারা অবাক 
হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ সময়ে বলে উঠে, “বাবা 
দেবাদিদেব ! দয়া তা হলে তুমি করলে, বাবা 1 “হত্য৷ দেওয়ার 
দ্বার। স্বপ্নান্চ ওষধাদি প্রাপ্তির মূল তথ্য আসলে এইরূপই হয়ে থাকে ।” 

[ বছ সাধু স্টেশন হতে বছু দূরে আশ্রম করেন ' পথেতে যাত্রীদের 
মধ্যে বহু ছদ্মবেশী চর থাকে । এরা তাদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে 

তাদের উদ্দেশ্য জেনে তা সাধু বাবাকে পূরাহ্ে জানিয়ে দেয়। বহক্ষেত্রে 
এই উদ্দেশ্যে এদেরকে আশ্রমে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়েও রাখা 

হয়েছে । ] 

এতদৃব্যতিরেকে বনু ব্যক্তি নিজের মনকে ও অপরকে বুঝানোর 
জন্তে এ বিষয়ে বহু মিথ্যে কথাও বলে থাকে। এগুলিকে বল৷ হয় 

প্যাথোলজিক্যাল লাইস। 

এইবার এই সম্পর্কে আমাদের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, 

আচ্ছা ! তাই যদি সত্য হয় তা হলে এই স্বপ্নান্ভ ওষধাদির দ্বারা সময় 

সময় মানুষের ব্যাধি আদি নিরাময় হয় কেন? এর উত্তর স্বরূপ 

এইরূপ বল] যেতে পারে, হ্যা, কদাচ রোগ সারে ৰটে! কিস্ততাসারে 
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কেবলমাত্র বিশ্বাসের কারণে বা মনের জোরে । বিশ্বাস মানুষের ন্ায়ু 
সকল সতেজ করে তুলে। ন্ায়ু সকল এইভাবে সবল হওয়ায় 
দেহাভ্যন্তরের প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি কর্মতৎপর হয়ে উঠে _এই 

কারণে সময় সময় একমাত্র বিশ্বাসের কারণেও মানুষকে নিরাময় হতে 

দেখা যায়। এছাড়া অধিকক্ষেত্রে মানসিক রোগ সকল দৈহিক রোগ 

রূপে চালু হয়ে ষায়। দৈহিক রোগ বিধায় আমরা দৈহিক রোগের 

চিকিৎস।র গার কোনও ফলও পাই না। উদর এবং হৃৎপিণ্ডের 

রোগের মুলে প্রায়ই মানসিক রোগ থাকে । এই অবস্থায় এই সব 

মাছুলি মন্ত্র আদি বাকৃপ্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রোগীদের নিরাময় 
করতে সক্ষম হয়। এইভাবে চিকিৎসা বিন। অর্থ ব্যয়ে পাড়াপড়শী 
আত্মীয়-স্বজনরাও করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ নিয়ে একটি 

উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দিলাম। 

“আমার কোন এক প্রতিবেশী বহু বৎসর ধরে শ্বাস হাপানি ] 
রোগে ভুগছিলেন। আমি বাকৃ-প্রয়োগ দ্বারা তার এই রে।গের চিকিৎসা 

করতে মনস্থ করি। একদিন কথোপকথনের সময় আমি তার কাছে 
একটি অলীক গল্পের অবতারণ। করি, 'দেখুন ! একজন বড় বৈজ্ঞানিক 
দুই বৎসর আগে ভারতবর্ষে এসে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে 

একটি মুল্যবান হীরক খণ্ড সংগ্রহ করেন। এই হীরক খণ্ডটি তার গ্রাণ্ড 

হোটেলের কক্ষ থেকে ছুরি যায়। আমি অতিকষ্টে তদন্ত দ্বারা এই 
মূল্যবান হীরক থগ্ডটি এক পুরনো! চোরের নিকট হ'তে উদ্ধার করি। 
সাহেব তখন খুশি হয়ে আমাকে একটা লালরঙ্ের ওষধ দিলেন। এই 
অমূল্য ওষধ ছিল হাপানির । সাহেব বলেন যে, এক শিশি ওষধের দাম 
দশ হাজার টাকা। কারণ, এর একটি ফেখটা এক-একজন হাঁপানি 

রোগীকে চিরকালের মত নিরাময় করতে সক্ষম । এই ওঁষধটি আমি 
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ছুইটি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছিলাম। এই দুইটি রোগীই আশ্চধ- 

জনক ভাবে সেরে উঠেছে । ওষধটি আমি আমার দেশের বাড়িতে 
রেখে এসেছি তাতে মাত্র আর একজনকে সারাবার মত ওষধ আছে । 

আপনার জন্যে ওষধটা আমি আনিয়ে রাখব |” বল। বাহুল্য, কাহিনীটি 
সর্বৈব মিথ্যা ছিল ; কিন্ত ভদ্রলোক আমার কথ রীতিমত বিশ্বাসক'রে 
আমাকে ওষধটি আনিয়ে নেবার জন্তে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করতে 

থাকলেন। আমি আজ নয় কাল হবে, কাল নয় পরশ্ড হবে-_এইবপ 

স্তোকবাক্য দ্বারা তাকে অত্যন্তরূপ উল করে তুলি। শেষ বরাবর 

ভত্রলোক রেগে গিয়ে আমার এই ইচ্ছাক্কত ভূল ব! দীর্ঘস্থত্রতার জন্তে 
আমাকে অন্থষোগ করতে থাকেন | শেষে একদিন সত্যই ওষধটি আমি 

তাকে এনে দিই । ওষধটি কয়েকদিন সেবন করার পর তিনি সত্য সত্যই 
সেরে উঠলেন । আসলে কিত্ত একটু মধূ কিনে তাতে লাল রং করে এ 
রং করা মধুটুকু একটা দামী বিলাতি শিশিতে ভরে সেটা তাকে আমি 
এনে দিয়েছিলাম |” 

এনৃন্রনিরিরন; রায়ান রর নী 

বিশ্বাসের সহিত প্রকৃত ওষধেরও প্রয়োজন আছে । কারণ, বাঁজাণু 

তার আপন কার্ধ করে যায়। এ ছাড়! শিশুদের এবং জড় [191০] 
ও নির্বোধদের উপর এইরূপ বাক্-প্রয়োগ একেবারেই কার্ধকরী হয় 
না। এই স্থলে প্রবঞ্চকগণ ধর্মের নামে এদের শুধু প্রবঞ্চনা ও সেই 

সাথে হত্যাও করে। বহুদিন পূর্বে আমি কোনও এক গ্রামে “বুড়ো 
শিবতলয়ি” বেড়াতে গিয়েছিলাম । বহু লোক সেখানে এসে শিবঠাকুরের 

মাথায় ডাবের জল ঢালতেন। সেই জল একটা নালা বয়ে অদূরের 

একটি গর্ভের মধ্যে জমা হ'ত| দুর-দুরাত্তর থেকে মেয়েরা রুগ্ন শিশ্ত- 

পুত্রদের সেখানে এনে সেই বিশ্বপঙ্জ পচা জল তুলে তাদের পান 
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করাতেন। এর বিষময় ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি এবং 

স্থানীয় ডাক্তারকে এই সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত জানাই। 

উত্তরে ডাকঙ্জারবাবু বলেন, এর অপকারিতা সন্ধে গ্রামবাসীদের 
বুঝিয়ে কোনও ফল হবে না বরং নালাটা সিমেন্ট দিয়ে বাধিয়ে গর্তের 
জল প্রতিদিন বদলানোর ব্যবস্থা করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন 

হবে। এ ছাড় আমি এও লক্ষ্য করি যে অকুস্থলে আনীত শিশুগুলির 

গলদেশে নান] প্রকারের বহু মাছুলী ঝুলানো রয়েছে । এই তান্র মাছুলী- 

গুলি তারা মুখে পুরে সেগুলা জিভ দিয়ে চুষছিল। এর পর আমি 
ভাল রূশেই বুঝতে পারি যে পল্লী অঞ্চলে শিশু ম্বত্যুর হার এত 
বেশি কেন? 

পল্লীবাসীদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসই এই সব অঘটনের একমাত্র কারণ। 

এই সব ধর্ম বিশ্বাসের স্থযোগ নিয়ে কত সহজে তাদের ঠকানো বা 
জব্দ কর! যায়, তা নিয়ের বিবৃতিটি থেকে বুঝা যাবে। 

“আমরা বাল্যকালে গ্রামের কাউকে জব্দ করার জন্টে আমরা এক 

অভিনব উপায় অবলম্বন করতাম। কালী, কাতিক বা সরস্বতী 

পূজার পূর্বদিনে আমরা একটি কালী মাতার বা কাতিকের বা সরস্বতী 

ঠাকুরের মুভি কিনে এনে আমাদের শক্রদের বাড়ির উঠানে রাত্রি 
যোগে রেখে আসতাম । এই সব লোকেরা আমাদের এজন সন্দেহ 

করে গাল দ্দিত বটে, কিন্তু কর্জ করেও এই সকল প্রতিমার তার৷ 

পূজার ব্যবস্থা! করতে বাধ্য হত। 

এছাড়া অপর আর এক পক্ষতি দ্বারাও আমর! প্রতিবেশীদের 

ঠকিয়েছি। আমাদের মধ্যে একজন দাড়ি ও পরচুল পরে কসাই 
সাজত। তার সঙ্গে থাকত একটা নিটোল বকৃনা গাভী। এদিকে 

আমর! মিথ্যে করে রটিয়ে দিতাম যে কসাই লোকটা জবাই করবার 
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জন্য গাভীটি নিয়ে যাচ্ছে। এই বলে আমরা পন্ীবাসীদের নিকট 

হতে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে এ গাভীটিকে কসাই-এর কবল হতে মুক্ত 
করবার জন্যে চাদা স্বরূপ ষাট-সত্ভর টাকা আদায় করেছি । আমাদের 
পাঠাগারের জন্যে পুস্তক ক্রয়ের গুয়োজনেই এই ভাবে প্রয়োজনীয় 

অথাদি আমরা সংগ্রহ করতাম। কারণ আমরা জানতাম যে, ধর্মের 

নামে অকাতরে অর্থ দিলেও জনহিতকর কার্ধের জন্তে কখনও একটি 

প্সাও এরা দান করবে না। এছাড়া সাধুসন্নযাসীদের অনুকরণে 
পরচুলা পরে সাধু সেজে আমরা কাউকে সন্তান হবার জন্তে, কাউকে 
বা রোগ হতে নিরাময় করবার জন্তে মাছুলী বিতরণ করেও প্রচুর অর্থ 
উপায় করতাম । 

বিদ্যাটা বাল্যকাল হতেই আমি অভ্যাস করেছিলাম । তাই এই 

বিদ্ভার দ্বারাই আমি সংসার-যাত্রা নিবাঁহু করি! দেখুন, 
শ্যার! অমুক ধনী ব্যবসায়ীকে আমি গুণে বলে দিয়েছি যে 
সে তার অপহৃত ভ্রধ্য ফিরে পাবে । দেখুন না আপনি মশাই, 
যদি দয়া করে তদন্ত করে আপনার! চোরের সন্ধান করে ভ্রব্যগুলি 
উদ্ধার করতে পারেন । আমার রোজগার-পত্র এক্কেবারে কমে গেছে । 

এখন আমিকি করব বলুন, মশাই 3 ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে 

টুরিটা তো আর করতে পারিনা। এণ্যা, ও আপনি কি বলছেন? 

আমি মা কালীর সঙ্গে কথা কই কিনা? তা ওকথ] সকলকে বল্তে 

হয় তাই বলি। আপনি আসল বিষয় সবই বুঝতে পারছেন। 

তাস্ত্রিক সাধু সেজে কয়েকটি মড়ার খুলি যোগাড় করে আসন না" 
বানালে লোকে ভয় পাবে কেন? অনেকে যে ভয় পেয়েই বেশি 
প্রণামী দেয়। তারা ভাবে প্রশামী কম দিলে ম৷ কালীর ভূত-পেত্বীরা 
হয়ত তাদের অনেক ক্ষতি করে দেবে, ইত্যাদি। 
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এর আগে কিছুদিন আমি নবর্ধীপে এসে বৈষ্ণব সাধুও সেজে- 
ছিলাম । কি উপায়ে ব্যবসাটা আমি প্রথম সেখানে শুরু করি সেই 

সম্বদ্ধে বলছি। শুন্ধন! নবদ্ধীপের কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের 
সামনে দীড়িয়ে হঠাৎ একদিন আমি কেদে উঠি। ফু"পিয়ে ফু"পিষে 

কাদতে কাদতে আমি বলতে থাকি, এ কি-ই মুতি-ই। একি-ই 
আমি দেখছি-ই ইত্যার্দি। সেই সময় সেখানে অনেকগুলি ভক্ত 

নবনারী উপস্থিত ছিলেন। আমার কপালের শ্বেত চন্দনের ফেণটা 

ও লোহিত বন্ত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা বলে- 
উঠলেন, 'কে বাবা তুমি? এয? এ যে রাজপুত্র ॥' বল! বাহুল্য, 

আমার চেহারাটি ছিল ঠিক ননীর পুতুলের মত। এ ছাড়া ক্- 
সঙ্গীতে আমি ইতিমধ্যেই নাম করেছিলাম ; এর পর আমি স্থললিত 

স্বরে নামগান করতে করতে গৃহাভিমুখে চলতে থাকি এবং আমার 

পিছন পিছন চলতে থাকেন অসংখ্য দেবভক্ত নরনারী। ব্যবসাটি 

সেখানে আমার বেশ জমে উঠেছেখ। এমন সময় এক নারীঘটিত 

ব্যাপারে জড়িত হওয়ার সম্ভাবন! হওয়ায় আমি হঠাৎ একদিন নবর্ধীপ 

ত্যাগ করে কলকাতায় এসে পঞ্চমুণ্ড আসনধারী মহাযোগী পিশাচসিদ্ধ 

তান্ত্রিক সাধু হয়েছি। এই পদ্ধতিতে তবিধা অনেক, এমন কি, স্তর 
সম্ভোগ ও মগ্ধপানেরও | 

এইবার কি উপায়ে আমরা হাত দেখি বা প্রশ্ন গণনা করি, সেই 

সম্বন্ধে বলি, শুন্থন। আমাদের কাছে বছ প্রকারের লোক আসে, 

যথা বিশ্বাী আর অবিশ্বাসী । এদের আমর! অতি সাবধানে চিনে 

নিই। অবিশ্বাপী লোকদের আমরা আদপেই আমল দিই না। 

এদের আমর! পাপী ব'লে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিই । কিন্তু বিশ্বামী 

লোকদের আমরা আদর করে কাছে ডাকি । এমনি নান কথাবার্তা 
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এবং যত্ব আয়ত্তির মধ্যে সে নিজের অসতর্কতাতে নিজেদের সম্বন্ধে 

অনেক কথা বলে ফেলে। কিন্তু পরে তার্দের এই সব কথ প্রায়ই 
স্মবণ থাকে না। উত্তেজিত মন ও বিভূলতার কারণেই ইহা! ঘটে 
থাকে। এর পর অন্য কথাবার্তার দ্বারা তাকে একটু অন্যমনস্ক করে 
দিয়ে অনেকক্ষণ পর তার কাছ থেকে কথায় কথায় বার করে নেওয়া 

কাহিনীগুলিই হাতের রেখা গণনার ছলে তাকেই আমরা শুনিয়ে দিই । 
একটা দারুণ উদ্বেগ এবং উত্তেজনা তাদেব মনের মধ্যে সব সময়ে 

বিরাজ করার জন্তই আমাদের এই চালাকি তারা ধরতে পারে না। 

সাধাবণতঃ শোকতাপ বিপদগ্রস্ত বা অভাবী অন্রক্রি্ট ও লোভী 

লোকেরাই আমাদের কাছে এসে থাকে । এই কারণে তাদের মনকে 

নানা উপায়ে চঞ্চল করে পর্বাহেই তাদের কাছ থেকে অনেক কথা 
জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। কয়েকটি মাত্র কাহিনীর কিছু জেনে নিলে 

বাকি কাহিনীটুকু বা তাদের পরবর্তী কাহিনীগুলি অনুমান করে নেওয়া 
খুবই সহজ।॥ কারণ জীবনের একটি ঘটনার অবশ্যস্তাবী ফল স্বৰপ 

আর একটি ঘটনা ঘটে থাকে । একটি ঘটনার সহিত অপর একটি 

ঘটনার প্রায়ই অবিচ্ছেগ্ সম্বন্ধ থাকে। ধরুন, গতি মাসে আমাদের 
কাছে গড়ে একশ' জন ভক্ত আসে। এদের মধ্যে আমার্দের পনের 

জনকেই খুশি করতে পারাটা কি আমাদের স্থনামের পক্ষে যথেই নয় ! 
এই পনের জন আমাদের কি স্বনামই না যত্রতত্র গেয়ে বেড়ায়? কোনও 
(লাক আমাদের কাছে এলে প্রথমে আমরা তীক্ষ দৃষ্টিতে তার বেশভূষা। 
ও চালচলন পরিলক্ষ্য করি। এই বেশভূষ। ও চালচলন থেকে আমরা 

বুঝে নিই যে সমাজে তার স্থান কোথায়। সে একজন ব্যবসায়ী, 
চাকুরে কা জমিদার, তা৷ থেকে সহজেই বুঝা যায়। তার বয়স ও 
শরীরের গঠন দেখে আমরা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত কিংবা সে 
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কি প্রকৃতির লোক তাও বলে দিতে পারি। পরিবার ভারাক্রান্ত 

লোকের চেহারই হয় আলাদা । এছাড়া মানুষের ক্রোধ, বিতৃষ্কা, 

ছঃখ ও অভাবাদির পুথক পৃথক রূপ আছে । মানুষের মুখে চোখে 
এই সব বপ প্রশ্ন করা সময তীব্রভাবে ফুটে উঠে । সাধারণ 

মান্যেব অগোচর এমন ুম্ষমাণুস্ুম্ম পরিবর্তন তাদের মুখে দেখা 
যায় যা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মান্থষদেব চোখে অতি সহজে ধরা পড়ে। 

প্রশ্নেব মধ্যেও মানুষ তার নিজের অসতর্কতাষ একট! সুত্র ধরিয়ে দেষ। 

এই সব শ্যত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনেকেব অনেক 

পুর্বকাহিনী বলে দিতে সক্ষম। গোলমাল বুঝলে আমি ভক্তদের 
জানিয়ে দিতাম, “আচ্ছা! কাল মাকে [ মা কালীকে ] জিজ্ঞাস। কবে 

আপনাকে জানাব । ইত্যবসবে আমার সহকারী চেলাবা ছদ্মবেশে 

পাড়া থুরে তাদের সম্পর্কে বু সংবাদ আনে । অনেক সময আমরা 

মিথ্যা করে ভন্তদের ভয় দেখিয়েছি, দেখুন ! শীন্রই আপনার একটা 

বিপদ আসছে-এমন কি জীবনহানিরও সম্ভাবনা! আছে । এইরূপ 

বাক-প্রয়োগের কুফল হ্ৃদুবপ্রসারী হয়। এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ 

চিন্তা দ্বারা মানুষ রোগগ্রস্তও হয়ে পড়ে। এই স্যোগে আমরা 

যাগ-যজ্ঞ বা মাহুলী বিতরণ করে বেশ কিছু অর্থও ভক্তদের কাছ হ'তে 

পেয়ে থাকি। কারুর উপর ক্রুদ্ধ হলে তার নামে উণ্টা তুলসী দেব 
এইরূপ ভয় দেখিয়ে তাদের আমরা জবও করে থাকি। ভক্তদের মনে 

বিশ্বাস আনবার জন্যে আমবা নানারপ উপায় অবলম্বন করি। 
দৃষ্টান্ত স্ববপ একটি পন্থার কথা বলি, শুনুন । 

গতকল্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার কাছে তার ভাগ্যের 
ফলাফল জানতে এসেছিল। আমি একটা পৃথক কাগজে "জবা ফুল, 
এই কথাটি লিখে কাগজটি তারই মুঠার মধ্যে গুজে দিই। এর পর 
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তাকে আমি একটা ফুলের নাম কবতে বলি, বিশেষ ক'বে যে ফুলট' 

কি'ন। '(স বেশি পছন্দ করে। লোকটা উত্তর দেয়, 'জবা”। আমি 
হখন কাগজটা তাকে খুলে দেখতে বলি। সে কাগজেব মোডক খুলে 
দেখে যে ভাতে জবা'ই লেখা বযেছে। এদিকে তার অনক্ষ্যে আরও 

দ্রই-01ন টুকৃপা কাগজে যথাক্রমে মনিকা, গোলাপ ইত্যাদি ফুলেব না৯ 
আমি লিখে বেখেছিলাম |! যদি সেই লোকটির উত্তর হস্ত 'গোলাপ" 
ত1 হলে তাব হাতের ফোোডকটা ক্ষপিকেয় জন্টে স্পর্শ কনে হাত সাফাই- 

এ দ্বারা গোলাপেধ মোজক্চট। ভাব হ'তে গুজে দিতাম । এ সময 

জবা” লেখা মোড্কটা আমি অসক্ষ্যে সরিষে নিতাম । সাধাবণত; 

মধ্য-বয়স্ক ধর্ঘপাণ লোকেরা জবা ফুল এবং যুধকেরা গোলাপ ফুলই 

গাথম আনে কবে। বহু দিমেব অভিজ্ঞতা হ'তে আমবা এইরূপ 

জেনে । এইভাবে লোকের মনের মধ্যে প্রথম ২তেই বিশ্বাস 

ঈৎপাদন করে ধখের শাষে তাদের আমবা ঠকিযে খ।কি | 
এই সব ব্যক্তিগত অপবাধ হু।ড়া ধর্মেব নামে দলগত অপবাধও 

দখ। যা এদেশে মনেক মঠ ও আশ্রম কার্ক্ষম স্ুস্থদে* 

যুবকদেব আটকে রেখে দেশেব পুং শক্তিকে [ না 0 ৩ 

খর করে। এই সঙ্কল শগ্িমান যুবক সেইখানে অলস- 

ভাবে পরগাছ্ছার ন্যাষ জীবনযাপন করে। এই সকল মঠেও 

দুই শ্রেণীর যুবক দেখা যায়, যথা (১) ত্রঙ্গচারী এবং (২) 
অধ্ধিকাকী ' থে সকল যুবক অবিবাহিত, তাহাদের বলা হয ব্রহ্মচারী | 

এদেপ বিবাহ করতে দেওয়! হয না কোনও যুবক বিবাহিত হওয়া 

সত্বেও আপন স্ত্রীকে চির জন্মের মত ত্যাগ করে এলে তাদের বলা হয় 

আধিকারী। যে দেশের মেয়েদের পুনবিবাহ নিষিদ্ধ সেই দেশে 

এই 'অধ্ধকারী” প্রথা কিবপ ক্ষতিকর তা সহজেই অনুমেয় ' আমার 

অ ২--১০ 
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মতে এই অধিকাবী প্রথ। আইন দ্বাব। বন্ধ কর। উচিত। এইবপ 

আইন প্রণ্ঘন দ্বাখ। আইনকাবগণ অনেক সতী-পক্ষ্মীব শ্রভেচ্ছাই লাভ 
ববলেন । পল যো মশ্দিব মন্দিবে দেবদাসী প্রথাও প্রবতিত ছিল। 

'সাঁভ।]ক্রাঃ বর্মানকালে এই প্রথ| পন্ত্যিক্ত হযোছ । বাক 

*যে|গ দ্াব দেশেব মুব-শক্তিকি ধর্মেব নামে ঘবছ1[ড1 কবে যাঁল 

ত।দেব ভিশ্প'লন্ধ অন্্ম অলস জীবণ য'পন কণে তাদেব অপবাধী 

চাড1 ই ব| অ'ব বন। যেতে পাবে । সহজ সহস্র যুবককে মঠে ও 

»ন্দিবে এই এাবধে আটকে বেখে অকেজে। কবে দিনে কিজাতিকে 
দুবল কণ| ভপন1? এ সম্বন্ধে দশব।সীব অবহিত হ'ষে চিন্তা বব 

উচিত য কে নও শে।নও ক্ষে ধ পাজশজিন ধর্ধে শন্তক্ষেপ কবাপ 

প্রামাজ্ন ঘ।ছ বিন 

[হিমান *“ব উপব আবতীযদেখ এবট। দুবলতা আছে। তাঠ 

সাধুবা প্র।যই “হ্মালয প্রত্যাগত কপে নিনোদবকে প্রচাব কবেন। 

এ ছাড় এ*াণ। শজেদেব শিক্ষ -্ী্গাব স্থাণ কপে নবদ্দীপ কাশী কাঞ্চি 

9 মিথন[পি৭ " মববে থাকেন ।] 

পণ পঞ্চ অপেক্ষ। আত্ম-গ্রবঞ্চন। অধিকহপ ক্ষতিকব। আত্ম 

প্রবঞ্চন। সন্ধে 'সাধাবণ-প্রবঞ্চন। শীঞক পনিচ্ছেদে আলোচিত হবে । 

অ।মবা ধঢেখ নামে আত্ম-প্রবঞ্চন।ই কবে থাকি । দৃষ্টান্ত স্ববপ একটি 

বিশেষ ঘটনা উল্লেখ কবা যাক। 

“কষেক বৎসব পূর্বে কোনও এক সাধক মহাপুরুষেব প্রাস দুল) 
ভবনে তাঁকে দর্শন কবাব অভিপ্রাষে আমি গমন কবি। কিছু দুব 

অগ্রসব হবে আমি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাই সাহেবকে তব জনৈক 
শিদ্যের বয়স্থা কন্ঠাদের নিয়ে হৈ-হল্পা কবতে দেখি ।, বিষষটি পবিলক্ষ্য 
কবে আমাব মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। তখন সাধুপুরুষকে দর্শন ন। 
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ক'রেই আমি প্রত্যাগমন করি। ঘটনাটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাধু 
পুরুষের কোনও এক শিষ্য আমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে। 

এ দেখেই আপনি চলে এলেন ! এঁ তে! সেই কাল-উভৈরব । আপনাকে 
বাধা দেবার জন্তে ওখানে বসে রয়েছে । এই সব মিথ্যা মায় 

দ্বারা আপনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দেবে, যাতে আপনি আর এগুতে 

ন| পারেন" কিন্ত এই সব বাধা-বিদ্ব অতিক্রম ক'রেই তো আপনাকে 

সাধু সন্দর্শনে যেতে হবে। সাধুসন্বর্শন কি আর সকলের ভাগ্যে হয় 
মশাই ? সকলের ভাগ্যে ত। হয় না, এ ব্যাপারে পূর্বজন্মের স্থরৃতি 

থাকা চাই।” 

জা।ন নাএর চেয়েও আত্ম-গ্রবঞ্চনার ভাল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে 

আর অ|ছেকি'ন।? ধর্ম-প্রবণতা অনেক সময় মানুষকে মিথ্যাভাষী 

04100198169! 1199 ] করে তুলে এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ্ত 
সজ্ঞানে তার আরাধ্য গুরু বা দেবতাদির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু 
মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে বেড়ায় । সব সময় সে ইচ্ছা ক'রে মিথ্য। 

বলে তা নয়। মিথ্য। বলতে তাদের একট। দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয়। এই 
মিথ্যা বলার প্রলোভন একরকম মানসিক রোগ । কখনও কখনও 

এরা পুনঃ পুনঃ চিন্তার দ্বারা মনের একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত 

হয়। তখন তারা পূর্বেকার প্রকত.তথ্য [ সময়ের ব্যবধানে ] ভুলে গিয়ে 

বিশ্বাস করে যে কতকগুলি খটনা বোধ হয় তাদের চক্ষের সামনেই 

ঘটেছে--যদিও কিনা সেই সকল ঘটন1 কখনও ঘটেনি বা তা ঘটতে 
পারেনা । ইহাও একরকম আরোগ্যযে।গ্য মানসিক রোগ । অনেকে 
আবার এই ধরনের মিথ্য/ বলে আত্মতৃপ্তিও লাভ করেন এবং 

এইরূপ মিথ্যা না বলে তার! মনে শান্তিও পান না। এ ছাড়া 

মানুষের স্বাধীন চিন্তার অভাব ঘটলে তার সাধারণ বুদ্ধিরও বিলে!প 
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ঘটে। বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের বিবৃতি হ'তে ভালরূপেই বুঝা যার । 

বলা বাহুল্য, ইহাঁও একপ্রকার সাময়িক মনোবিকার ॥ এই সম্পর্কে 
নিম্নের চিত্তাকক বিবুতিট প্রণিধানযোগ্য । 

“বন্ধু বীরুবাবুর মুখে অনুক পল্লীতে এক পাহাড়ীবাবার আবি- 

ডাবের কথ! শুনে তাকে দর্শন করতে এলাম । একটা গোটা দ্বিতল 

বাটী ভাড়া ক'বে শিধ্যাদিসহ তিনি সেথায় জাকিয়ে বসেছেন । সঙ্গে 

আছে একট! ছোট জ্যান্ত গুন বাঘ এবং গোটাকতক বিষাক্ত গোখুর' 

সাপ । একজন মেমসাহেব টাইশিস্টও এদের সঙ্গে আছেন । রীতিষত 
এত্বালা পাঠিয়ে তবে তার সঙ্গে দেখা করাযায়। এও শুনলাম তার 
কামরায় ছুই তিনটা রেডিও ফিট, করা হয়েছে । এই রেডিওগুলি 

একটিব মারফৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অপরটির মারফৎ শয়তানের সঙ্গে 
ভ্রার কথাবার্ত! চলে, ইত্যার্দি। বহু ব্যারিস্টার. উকিল, জমিদার প্রভৃতি 

জ্ঞনী ভদ্রনোকও সেখানে আনাগোনা শুরু করেছেন । 

গোপনে শু তে পেলাম, ইতিমধ্যে পাহাড়ী যোগী অর্থের বিনিমযে 

শয়তানি বুদ্ধিসম্পন্ন ভর্তদেের বেছে নিয়ে তাদের একপ্রকার অভ 
মন্ত্রও বিতরণ শুরু কবেছেন। এই মন্ত্রের ছুইটি বিপরীত গুণ সম্প 

শক্তি আছে। যথ| £ নেগেটিভ, ও পজেটিভ. | উহার্দের নর্থ পোল 

ও সাউথ পোলের সঙ্গেও ভুলা করা চলে। এমন্্র নিজের জীব 

কানে কানে বললে সে পরের হয়ে যাবে এবং পরের স্ত্রীর [ পরন্ত্রীর : 

কানে কানে বললে তাকে আর কেউই ঘরে রাখতে পারবে না। 
এ নারী সভীপাধবী হওহ] সত্তেও তৎক্ষণাৎ এই মন্ত্রের অথকারীর 

অন্বশায়িনী হবে। অ.মি এরপর ছন্ম.বশে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা 

করে তাকে এ যপ্ধঙ্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, “আচ্ছা! ! নিজের স্ত্রীর কানে- 

কানে মন্ত্রটি বলংল তে। সে তংক্ষণাৎ আরের হয়ে যাবে। ও অবস্থায় 
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ঘাকে কিআর ফিরানোর কোনও উপায়ই থাকবে না?” পাহাড়ী 
.যাগী একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যা, পাঁ€1 যাবে । কিন্তু অনেক 

পরে। অথাৎ কিনা সে পরস্ত্রী হবার পর তবে তাকে ফিরানে! যাবে " 

«ই সময় পরস্থ্ী বিধায় তার কানে কানে মন্্রটি পুনরায় উচ্চারণ 

ক্লে সে আপনার [পূর্ব স্বামীর ] কাছে ফিরে আসবে । বার্থ 

-প্রমিকদেরই সাধৃবাবা এ ভাবে অত্যন্ত রূপ আয়ত্তে এনে ফেলে- 

'ছুলেন। এদের তিনি কন্তা বিশেষকে বশ করবার জন্তে বহুশত টাকার 

মহ্নী ও ওযধাদিও বিতরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে সাধুবাবার এক 

পাকরেদ [স্থায়ী শিগ্য] সাধুর এক নবাগত ভক্তের যুবতী স্ত্রীকে 
দিয়ে উধাও হলেন এবং ভত্তটি নিরুপায় হয়ে পুলশে নালিশ 

*নালেন ' প্রায় ছুই মাস পরে ভক্ত মহিল।টি কলিকাতায় ফিরে 

এসে জানালেন যে, তিনি ইচ্ছা করে গৃহত্যাগ করেন নি। তাকে 
কোনও এক মন্ত্রণক্তি ঘাঁরা গৃহত্যাগ করানে। হয়েছিল । পরে অবশ্য 

কিন আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, আত্মরক্ষার কারণেই 

তিশি এইকপ মিথ্যার অবতারণা করেছিলেন। এর পর একদিন 
পতারপার অভিষোগে তাকে ট্যামি ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরে নিয়ে 

মাস! হয়। এই ট্যাক্সি ভাড়াটা অবশ্থ সাধুবাবাই দিয়েছিলেন। 
গাযীনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সাধুবাব! ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, 
.উপুটি সাহেবের স্ত্রীর ছুরারোগ্য অস্থখের চিকিৎসার জন্তেই তিনি 

ঈনেস্পেকটারকে পাঠিয়ে তাকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতে 

বেউ্জ্জতের বদলে তশার মান-ইজ্জরত আরও বেড়ে যায়। এর কয়েক- 

দিন পরেই হঠাৎ একদিন সাধুবাব! শিষ্য সমভিব্যাহারে স্থান ত্যাগ 
করেন। কারণ ভিনি জানতেন যে, এক জায়গায় বেশি দিন প্রভারণার 
ব্যবন। চালান সম্ভব নয়। ইহার পুর্বে কিন্তু মহ্টি আমি লাধু- 
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বাবার নিকট হতে জেনে নিয়েছিলাম। পাঠকবর্গের জতার্থে উহার 

কিয়দংশ মাত্র নিয়ে উদ্ধত করল।'ম। কোনও এক বিশেষ সময় ও 

ক্ষণে নাকি উহ। উচ্চারণ কর উচিত, “ছু” ক্রীং হু" ক্রীং হৃং ক্রী€ 

হম্ হাম্ হুম্ হ্ীঙ ইত্যাদি । এর চেয়ে আজগুবি ও লঙ্জাকর ব্যাপার 

আর কি হতে পারে ?” 

এই সকল সাধকগণ লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হযে 

থাকেন। তারা কয়েকটি পরীক্ষ। ধারা আগন্তকগণ তার কাছে কি 

উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা প্রথমে অবগত হয়ে তবে প্রয়োজনীয় 

ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই সহ্বষ্ধে নিয়ের বিবৃতিটি 

প্রণিধানযোগ্য | 

“অমুক আশ্রমে এসে দেখি সেখানে উৎসব শুরু হয়েছে। রুপার 
সিংহাসনে মূল্যবান পিক্ষের পরিচ্ছদে তৃষিত হয়ে গুরুদেব বসে 

আছেন। তার ছুই বুক পকেটে ছুইটি স্বর্ণ নিমিত ঘড়ি ঝুলায়মান। 

তাঁর ছুই হাতেও ছুইটি হীরক ও মুক্তা খচিত ত্বর্ণ ঘড়ি। এ ছাড়া 

তার ভেলভেট আবৃত ছুইটি জুতার উপরও ছুইটি ছোট ঘড়ি আটা 

রয়েছে। কেউ কেউ এ জন্ত একে ঘড়িবাবা নামে অভিহিত 
করতেন। ডান হাতে তাঁর একটি হস্তী দত্তের ছড়ি ও বাম হাতে 

তার চন্দন কাষ্ঠের মালা। এই সময় এক ভক্ত এসে তাকে একটি 

রৌপ্য ঘড়ি উপহার দিলেন। রুপার ঘড়িটি নিয়ে শিশুস্বলভ সরলতা 
সহ উৎফুল্প হয়ে গুরুদেব বললেন, “আরে বেটা ! এত ঘড়ি হামি কি 
করবে? আচ্ছা! হামারটা তুই লিবি আর তোরটা হামি লিব।' 

এই কথা বলে গুরুদেব তার ডান হাতের মুক্তা ও হীরক থচিত স্বর্ণ 
'ঘড়িটি খুলে ভক্তকে তা পরিয়ে দিতে চাইলেন। ভক্ত কিত্ত এই 

প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। বহক্ষণ যাবৎ বাদান্থবাদের পর 
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এই বিষে এ ভতক্তরই জ্ঘ হ'ল এবং গুরুদেব রূপার খড়িটাও 
বিনাশর্তে গ্রহণ করতে রাজি ৬লেন। গুরুদেবেব নি-ন1ভ নিষ্পতহত। 

পরিদর্শন করে সমাগত ণ্ভুন্দেব মস্তক নুভ্তিতে নুইষে পড়ল। 
বিষয়টি ধীরভাঁবে পরিলক্ষ্য কবে আমি একটি ম৩লব মনে মণে এটে 

নিলাম । আমি সম্প্রতি উড়িস্যা প্রদেশ হতে একটি মোযেব দিও 

দিয়ে তৈরি ছড়ি কিনে এনেছিলাম। বলা বালা, ছ্ডিটি আমার 

খুব শখেরই ছিল। পরদিন এ ছড়ি সমেত এ আশ্রমে এলে গুঞ্দেবেব 

পদতলে এ ছড়িটি রেখে শক্তি গদ গদ স্ববে তাকে উহ? গ্রহণ করতে 

অনুরোধ করল।ম। আমি নিশ্চিত্পে ধাবণা করেছিলাম যে এবাব 

গুরুদেব আমার ছড়িটি গ্রহণ কবে পরিবর্তে ভার খাতির দাতের 

ছড়িটি আমাকে দান করবেন। কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিষে 

তিনি বলে উঠলেন, আরে! অ'মিদুইটি ছড়িকি করবে? আচ্ছা, 
আমি তাহলে এক কাজ ক্বরধে। এই হাতে একটি লিবে আর এই 

হাতে একট! পিবে। কেমন? এই ভাবে আমি যেআম।ব ছড়িটা 

হারাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি শি। সত্যকার ভক্তব! অবশ্য আমাব 

এই সৌভাগো বরং ঈধাদিত হয়ে উঠেছিল ।” 

এই সকল সাধুগণ প্রায়ই গরিব শিষ্যদের শিকট ছুই-তিনটি' যুল)- 

বানতভ্রব্য গ্রহণ করে উহ্থা লাখপতি শিহ্যদের দান কবেন। ইহ] 

কিন্ত মাছ ধরার চারের মত এক প্রকার চার ফেলা; কাবণ, তার। 

জানেন এ বড় লোকেরা এরপর অধিকতর মুল্যবান ভ্রধ্য দের দান 
করবে । এই জন্য তার। সব সময় বড় লোকদের দান করে নিলেণভী 

দাতা সাজেন। স্বার্থ না থাকলে গরিবদের এরা কম ক্ষেত্রেই দান 
করেছেন। এমন গুরুপ্রবরও আছেন ধাকে অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যারা 
পিত। রূপে পূজা করলেও তাদের মধ্যে একজন স্থন্দরী ন।রী তাঁকে 
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পতিরূপে সেবা করে থাকেন । এই শ্রেষ্ঠ! ভক্ত নারীদের মধ্যে বিধবা, 

সধবা ও কুমারীও দেখা গিয়েছে । এ নারীরা স্ত্রীরপে গুরু-পুজা 

করেন বলে এর! সর্বদা গুরুর পারের আমন প্রাণ হ'য়ে থাকেন। 

এছাড়া এমন বহু বাশাচারী সাধু আছেন, ধাদের একাধিক পত্তী 
গ্রহণ ব। বামা রক্ষণেও আপত্তি নাই। এভদ্বতীত গৃহী-গুরুর 

নগামীও পুর্ুষান্ুক্রমে এদশের লোকেদের সহা করতে হয়েছে । 

এই সকল গুরু পরিবারে ভাই-ভাইজ়ে ভিন্ন হওয়ার পর অমি-জমার 

হায় শিষ্যদেরও তারা নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নিয়ে খাকেন | 

অপর দিকে এমন বহু মঠ-মন্দিব্ের অধিকারী আছেন খাদের হাত 

বয়েছে। এদের অনেকে সরকারী বনভূষি জোরপুৰক দখল কবে মঠ 

করেছেন । নানাবিধ কর এড়িয়ে ধর্মের নামে এপ্র! স্বার্থসিদ্ধ বরেন । 

এব ঘোড়া, সাদ. জমিদারী ও বু ধন-রত্বের মাপিক ।॥ এদের 

ভোগ-বিলালের সীম] নাই | তবে এ'দের অনেকের বিষষ-সম্পাত্বি পুত্রগণ 

ভোগ না করে ত। তার গদিব্র উত্তরাধিকারী রূপে তর প্রপ্তান চেল। 

ভোপ করে থাকে । তবে এজন্য এঁ চেলাকে সারাজীবন ক্রীতদ্বাসেব 

মত গুরুসেব। করতে হয়েছে । এদের কেউ কেউ পথ-ঘাট দখল 

করে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে সেখানে বসে গিয়েছে । কেউ কেউ 

প্রাচীর গাঞ্জে প্রাীর বাবা” লিখে এ স্থানের দূখলীকার | 

এই সকল ধম-ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ আধ-পাগল সাধকের বেশে 

দক্গিণেশ্বর প্রভৃতি পীঠস্থানে ইতস্ততঃ খুরাফির। করে খাকেন। হঠাৎ 
কোনও ভন্গমন্য ব্যক্তিকে ওখানে আনতে দেখলে তাকে ভার 

জড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, ওরে তুই বাব! এসেছিস? আজ বিশ 

বৎসর ধরে তোকে যে আমি খু'জছি ॥ এই একটি বাকা দার! প্রবঞ্চ- 

কর! ছুর্বলমতি ভক্তের গরু হয়ে উঠে। 
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ঝক-প্রয়োগ লোভী সরলপ্রক্কতির ব্যক্তিদের কতদূর পথন্ত 

নের্বোধ ক'রে তুলতে পারে তা উপরের কাহিনীসমূহ হতে বুঝা যাবে ' 

অধুনা ঘুগে ধর্মকে একটি বিরাট অসংস্ৃত পুরানো দীঘিকার সহিত 

ঠবনা করা চলে। নৃতন অবস্থায় এ দীঘিক! গ্রামবাসীদের 

প্রাশস্বরূপ ছিপ | কিন্তসেই দীধিকাই শত বৎসর পরে সংস্কারে 

অভাবে মজে গিষ্বে সেই গ্রামবাসীদের ধ্বংসের কারণ.হয়। মনে 

হল্স দীঘিকাটি না থাকলে হয়তো গ্রামে আধিব্যাধির প্রকোপ এতটা 

বেনি হাত না। বহু ধর্ম সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। এহ 

শাবণে যুগে ঘুপে পৃথিবীতে পুরানো ধর্ণকে সংস্কার দ্বার যুগোপযোগ। 

পরে মান্থষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে বাচাবার ভন্তে এক-একজন 

মহাপুরুষ এসেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান যগ অবতারের মুগ 

নয় । বর্তমান যুগ হলো বৈজ্ঞানিক যুগ। এই মুগ অবতারের 

আবির্ভাবের কোনও সস্ভাবন। নেই। আজিকার এই গণতান্ত্িক 

যগে অবতান্ের স্থান নেই। বর্তমান হগে কোনও কাজ একার ছারা 

সংঘটিত হতে পারে না। পূর্বেও তা কখনও হয়েছে বলে মনে হয় 

ন।, আধুনিক ধ্মতগুনির যদি কেহ সত্যকার রূপ দিয়ে থাকেন তো 

ত' দিয়েছেন এই সব অবতারের মৃত্যুর বু বৎসর পরে তার সংগঠন- 

কার্ধে অভিজ্ঞ পরিশ্রমী জ্ঞানবাল শিশ্যমণ্ডলী ) তাদেরই সমবেত 

চেষ্টায় অপুণ! দৃষ্ট প্রধান ধর্মমতগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। 

আমার মতে খক্বেদীয় খধিদের ন্যায় ভারতের মনীষিগণেরও যথা 

সত্র একত্রে সমবেত হয়ে যুগোপযোগী করে স্থানীয় ধর্ম-মতগুলির 

হস্কার সাধন করা উচিত | টিন 

* বৌদ্ধ বর্ম কাউন্সিলের অন্থকরণে। 
কাপ তমার গর “প্রজা 
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[ বহু গুরু উচ্চপদী সরকারী কমমীদের শিষ্য করে নেন। ফলে 
অর্ধীনকর্মীদের প্রমোশনের -আশাতে তাদের শিষ্য হতে হয়। 
আমিই তোকে তুলেছি । আবার আমিই তোকে নামাবো'-এই বলে 

ভীরা উচ্চপদী শিষ্যদ্দের ভয় দেখান। কথিত আছে যে গুরু গ্রহণ 
করে তাকে আর পরিত্যাগ কর! যায় ন|। এর উত্তরে বল! হয় বেশি 

ভালো মাস্টার পেলে কম ভালো মাণ্টারকে পরিত্যাগ করা যেতে 

পারে। ] 

ভগব।ন বুদ্ধদেব পরিলক্ষ্য করেছিলেন যে “মানুষ কেবলমাত্র 

ঈশ্বর আছেন কিনা এবং কি উপায়ে তার দেখা পাওষা যায়” 
এই অলীক চিন্তাতে সারাজীবন কাটিরে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় 
কোনও কাজ সেকরেনা। এই কারণে তথাগভ আমাদের নির্দেশ 

দিয়েছিলেন, “অযথা নিশ্বর ঈশ্বর করে সময় নষ্ট করো না। পৃথিবীতে 
যখন এসেছ তখন তোমার একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত জীবের 
কল্যাণকর কার্য করা।” ভগবান বুদ্ধদেব এই কারণে তার ধরনের 

মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেন নি। এই জন্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিন্নি নীরব 
ছিলেন। কিন্ত তার ভক্তগণ ভুল বুঝে তাকেই [ বুদ্ধদেবকে ] কয়েক 
শত বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর বানিয়ে দিয়েছেন। জগতের অপর আর 
এক শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মুতি পুজার অসারতা উপলব্ধি করে তার কোনও 

মৃতি না গড়বার জন্তে ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন । তার উদ্দেশ পাছে 
কেহ বাতিল কর! দেব-দেবীর পরিবর্তে তারই যুতিপূজা করতে শুরু 
করে। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় তার কোনও ভক্ত পীর প্রভৃতির মৃতি 

পূজা না করলেও তশদদের কবরে পূজা! করেন। শ্রীচৈতন্তদেব সব 
জাতির মধ্যে সমন্বয় আনবার জন্তে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন ।, 

কিন্ত বৈষবগণ পরবর্তী যুগে তার উদার প্রেমধর্ণকে রাধা-কৃ্ণের 
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প্রেমে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন । যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংক্কাবের 

অভাবে ধর্ধ বিকৃত হয়; এই বিকৃত ধর্মমতগুলি মান্ষের উপকার 

নাকরে অপকারই করে। কোনও কোনও মন্দিরে স্নানযআ্াব 

পর বিগ্রহের গাত্র-বর্ণ বারি স্পর্শে বিবর্ণ হয়ে যায়। এই সময় পূজারিগণ 

রটিয়ে দেন দেবতার ব্যাধি হয়েছে । বিগ্রহকে পুনরায় রঞ্জিত কর!র 
জন্ঠ কালক্ষয় করার কারণেই পুজারীরা এইরূপ রটিয়ে থাকেন । কিন্ত 

দেবতার নামে এইরূপ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও প্রয়োজন আছে? 

সকলে জানেন হিন্দুরা মুতিপুজা করে না। মুতিটিকে সামরিকভাবে 

তারা ঈশ্বরের আসন বা৷ প্রতীক মনে করে মাত্র। “প্রাণম্ বিমুচ্যতে' 

মন্ত্রটি উচ্চারণের পর উহার সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আর থাকে 
না, উহাকে তখন সামান্য কাষ্ঠ বা হস্তরখণ্ডই মনে করা হয়। প্রাণ 
গ্রতিষ্ঠার পর উহাকে পুনরায় আমরা দেবতার আসন ব! প্রতীক মনে 
করি। ইহাই যদি হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মমত হয় তাহলে পৃজারীদের এইরূপ 
মিথ্যা প্রচাব কি প্রতারণা নয় ? এই বিরুত ধর্মমত সমাজেরও প্রভূত 

ক্ষতি করে থাকে । বক্তব্য বিষয়টি নিয্নের বিবৃতিটি হ'তে সম্যকরূপে বুঝ! 

যাবে। - 

“গত বৎসর বসন্তকালে আমি অমুক গ্রামে কিছুদিনের জন্যে স্থান 

পরিবর্তন করি। একদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় নদীর ঘাটে একটি অস্তুত 
দৃশ্য আমি অবলোকন করি। ঘাটের চত্বরের উপর একটি ছোট চৌকির 
উপর বসে জনৈক কথকঠাকুর কথা বলছিলেন,আলোচ্য বিষয়টি 

ছিল শ্রীকফ্ণের উদরের মধ্যে অজুনের বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড দর্শন। কথকঠাকুর 
কর করে ক'রে বলে যাচ্ছিলেন, 'অ-আ-আ, সেই শিশুর পেটের 

ভিতর আমি কি দেখলাম? আমি সেখানে দেখলাম বিশ্ব-বরক্মাও, 

কীট-পতঙ্গ, তক্তপোষ, তাকিয়া, খাটি-য়া-য়া" ইত্যাদি।, অবাক. 
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হয়ে পরিলক্ষ্য করলাম যে ঠাকুর মশাই-এব এই সব।কথা। শুনে 

যহিল! শ্রোতাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে । এই সকল ছুবলচিত্ব 
জননীদের ভবিষ্যৎ সম্তানদের কথা চিন্তা করে আমি শঙ্কিত হয়ে 
উঠলাম। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে অলোচনা করার পর কথকঠাকুর এ 
সভাতে ধলে চললেন তারনিজের এক অন্তুত অভিজ্ঞতার কথ1। একদিন 

নর্দীর ওপারে এসে তিনি নাকি দেখলেন ভীষণবাড়। ঝড়ের সঙ্গে আছে 

বন্কা,ঘুণি ও বাত্যা | কি ক'রে পার হবেন তখন তাই তিনি ভাবছিলেন। 
এযন সময় এক ধীবর-বালক নৌকা বেয়ে এসে তাঁকে জানালে যে 

জমিদারের আজ্ঞাম়্ কথক ঠাকুরকে সে আনতে এসেছে । ওপারে নেষে 

পিছন ফিরে কথক ঠাকুর দেখলেন সেখানে সেই বালক বা তার সেই 
নৌকা নেই | জযিদারবাবু এ সব কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। 

কারণ তিদি এই দুর্যোগে কাউকেই পাঠাতে পারেন নি ইত্যাদি । 

এই পর্যন্ত বলে কথকঠাকুর ডুকরে ডুকরে কাদতে থাকেন, প্রভে।। 

তুমি দেখা দিয়েও দিলে না” এবং এই সঙ্গে সমাগত্ত শ্রোতৃবৃন্দও 

কাদতে আরম্ভ করলেন। এন্সপ নিলজ্ঞ মিথ্য। ভাষপের কি কোনও 

লীমা নেই ? এভাবে ধর্মের নামে এইরূপ প্রতারণা আর কতদিন 

এদেশে চনবে £? এখানে উল্লেখযোগ্য এই ষে এঁ কাহিনী এ. 

লতাতে বলার পূর্বে তিনি চোখ বুজে পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে 
অহ্থযতি নিয়েছিলেন | 

উপরি উল্লিখিত বিবৃতিদাতার সহিভ আমরাও একমভ। ধর্মের 

নাষে এই সকল প্রভারণ। বন্ধ করার সময় এসেছে | মুতিপূজা করার 
জন্তে আমর! নিন্দনীয় নই | মুত্তি পূজার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। 

চার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা সার্থকতা আছে । এই সব প্রভারকদের সহ 

করার জন্তে আমরা নিন্দনীয় | যারা গাছ পাথর ও সাপ পৃজ্পা করে 
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তাদের আমরা অসভ্য বলে থাকি। অপরদিকে একেস্বরবাদীর! মুতিপুজা 
করার জন্যে ন] বুঝে আমাদের মধ্যযুগীয় মানুষ ভাবে । অপর দিকে 
যারা নাস্তিক বা শৃহ্যবাদী তার! একেশ্বরবাদীদের পাগলামীর কথা চিন্তা 

ক'রে অবাক হয়। মানুষ অগ্ভাবধি বু দেবতার ন্যায় এক ঈশ্বরের 
অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারে নি। এবটি দর্বর থেকে থাকলে বহু 

ঈশ্বরই বা! থাকবে না কেন ? এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ তো কোনওটিরও 
নেই। এই সব চিত্তা করে আমাদের পুজা-পদ্ধাত সত্বদ্ধে 

লজ্জিত হবার কারণ নেই। বরং শুন্তবাদ, একেশ্বরবাদ 

হ'তে আরম্ভ ক'রে সাধারণ মুতিপুজার পদ্ধতি পর্যন্ত এই ধর্ধে স্থান 

পেয়েছে-এই জন্তে এই ধর্নকে পৃথিবীর একমাত্র গণতন্ত্রী ধম মনে 

ক'রে আমরা গর্ব অন্থভব করতে পারি। এ বিষয়ে এদের 

সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু 

জেনে শুনে ধর্মের পোশাক পরিহিত শত শত প্রতারকদের 

প্রতিদিন বরদাস্ত করার জন্তে আমাদের কি লহ্জিত হওয়। 

উচিত নয়? কিছুদিন পূর্বে কোনও এক বালিকার 

অভিযোগের পাণ্ট। অভিযোগ রূপে কোনও এক মহিলা আশ্রমের 

পুরুষ সেক্রেটারি বালিকাটিকে দুষ্ট নামে অভিহিত করলে প্রত্যুত্তর 

বালিকাটি বঙ্গেছিল, তা, আশি স্বীকার করি আমি ছুষ্টা। কিন্তু 

আমি দুষ্টামী করি সাদা কাপড় পরে। আপনার মতন রঙিন কাপড় 

পরে আমি ছৃষ্টামী করি না। আপনি গেরুয়া কাপড় ছেড়ে সাদ! 

কাপড় পরে আহন। আমিও আপনার সঙ্গে ছষ্টামী করব এবং 

এ বিষয়ে আমি কোনও আপত্তি করব না। আপনিও ইচ্ছা মত 
দুষ্টামী করতে পারেন । সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু 

রঙিন কাপড় পরে ও কাজ করতে আপনি পারেন না। সহায়সম্বল হনা 
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দরিদ্রা অশিক্ষিতা বালিকাটির এই অভিমত স্ন্ষেও 'আমি এদেশের 

সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রবিদ পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি ! 

আমরা কাউকে গোপাল দেবতাকে [বিগ্রহ ] নিজের শিশু মনে 
কবে তাকে কোলে শুইয়ে দোলাতে দেখলে তার সেই বাৎসল্য ভক্তির 

বপ আমাদের মুগ্ধ কবে। ঈশ্বরকে যদি পিতা বা বন্ধুরূপে পৃজ। কবা 
যায, তাহলে তাকে সন্তান কপেও আরাধনা করা সম্ভব । কিন্ত 

আমরা বিগ্রহ সেবার অধিকারী হবার জন্তে ছুই ভাইযে বিরোধ 

কবতে দেখলে সত্য সত্যই অবাক হই । আমার মতে মানুষের আত্ম- 

গুবঞ্চনার ইহা একটি নিকষ দৃষ্টান্ত। দেব-বিগ্রহের নামে প্রদত্ত 
সম্পত্তির লোভে এদেশে নরহভ্যার নজীরও আছে । কেউ কেউ 

দেবতার সম্পত্তির অছিরূপে সেই সম্পত্তি নানা অছিলায আত্মসাৎ 

নবে থাকেন। বড় বড় মন্দির ও মঠের নামে জনসেবার উদ্দেশ্বে 

ধনসম্পদ 'প্রদত্ত হয়েছিল | তখন মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত বিদ্ভালষ, 

হাসপাতাল, পুস্তকাগার, অনাথ আশ্রম ও পান্থশাল।। এই সকল 

প্রতিষ্ঠ।নগুলি মন্দিরে প্রদত্ত অর্থ হ'তে স্থুপরিচালিত "হবে, সেকালের 

বহু বদান্য রাজন্তবর্গ ও ধনী দাতাদের ইহাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য । 

এই সকল লোভী ভগ্ড গৃহী বা সন্র্যাসীদের কবল হতে এই সকল 

সম্পত্তি উদ্ধার ক'রেরাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের ভার স্বহস্তে নেবার কি 

সময় আসেনি? পূর্বেকার রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাগণ আজ পবস্ত 

জীবিত থাকলে তার! দেবসেবায় প্রদত্ত তাদের কষ্টাজিত সম্পত্তি 

সকলের এবন্িধ দুর্দশা পরিলক্ষ্য ক'রে নিশ্চয়ই এই সব “দবালয়ের 

বর্তমান অধিকারীদের বিপক্ষে আদালতে মামলা রুজু করতেন। 
দেববিএ্হের, নামে আদালতে মামলা রুজু হতে কিংবা 
দেবতাকে স্বয়ং আদালতে প্রতিনিধিত্ব [ %671556791300 ] দ্বার) 



১৫৯ ধর্নায় প্রবঞ্চন! 

মামলা দায়েব করতে দেখলে সত্যই আমরা লজ্জিত হয়ে উঠি। 

তখকথিত দেববিগ্রহ যেন একজন জন্মগত নাবালক মাত্র ৮০500' ! 

1117০711 এরপ নিলজ্জ আয্মপ্রবঞ্চনার কি শেষ নেই? আমার 
মত এই দেবসেব। প্রথা ষদি বহাল রাখারই প্রয়োজন হুয় তাহলে 
'দ্বতার নামে প্রদত্ত এই সব সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার [ উদ্দেশ্য- 
শতিপালনেন ] ভার ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে 
[দওয়া উচিত । ধর্ষণ যখন এদেশের রাষ্টের মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন 

নাট ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গলের জন্তে ধর্ম সন্বন্বীয় একটি বিভাগ 
বক্ষ। কর। অতীব প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি দেশবাসীদের চিন্তা 
কধতে অন্থরোধ করি । 

[ ধ্জেব নামে নরহত্য।, গৃহদাহ ও নারীনির্যাতনের দৃষ্টান্তও এদেশে 

ণবল নয়। এক ধর্ধাবলক্বীদের প্রতি অপব ধর্মাবলম্বীদের বিদ্বেষেধ 

কছ1ও স্তন। যার । এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা নিশ্প্রয়ে।- 

জন। একমাত্র সর্বধর্ম সময় দ্বার। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে রক্ষা 

পাওয়' যাবে। এক্ষেত্রে সকল ধমপুস্তক হতে সার সংগ্রহ করে 

একটি পুথক ধর্মপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। বৌদ্ধ মঠ, মনি'র 
মনজিদ এখং গীর্জা প্রভৃতির স্থাপত্য একত্র করে তৈরি করতে হব 

উপাসনালয় । সেখানে মানুষ তুলনা যূলক ধর্ম আলোচনা দ্বারা 

উপকৃত হবে । এ আলে শুধু রাখতে হবে বিবিধ ধর্মসম্পকীম 
পুস্তক। কেবল মাত্র এই ভাবে এই মহাসমস্য।র সমাধান 

হতে পাবে। 



প্রণঞ্চনা 

গুবঞ্চবা মূলতঃ ছুই প্রকারের হয়, যথা সাধারণ এবং 'অসাধারুণ। 

অসাধারণ প্রবঞ্চন] সম্বন্ধে প্রথম পবিচ্ছেদে বলা হযেছে) বর্তমান 

পরিচ্ছদে কেবল মাত্র সাধারণ প্রবঞ্চন] সম্বন্ধে বলা হবে। [প্রথম 

পরিচ্ছেদে সাধাক্সাণ প্রবঞ্চনার সংজ্ঞা দেখুন।] এই সাধাবগ 
প্রবঞ্চনাকেও আমরা ছুই ভাগে ভাগ করতে পাবি, যথা- আত্ম- 
পরবঝঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা। একমাত্র পরপ্রবঞ্চনাকেই আমধা আইন।- 

ন্বুসারে অপরাধ বলি। মানুষ যখন নিজে নিজেকে ঠকাষ তখন 

তাকে আমরা বলি আত্মপ্রবঞ্চনা। আমাব মতে আত্মগ্রবঞ্চন' 
গকারাভ্তরে আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনাব উদাহবণস্ববপ 

নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করণাম। এই বিবৃতিটি এই বিষশে বিশেষ 

কপে প্রণিধানযোগ্য । 

+-ও কখা আর বলেন কেন মশাই! আমি এবং আমাৰ 
হুঃখিনী স্ত্রী, উভয়েই আমিষ আহার ছেড়ে দিয়েছি । জানেন তে", 
বিবাহের দেড় বৎসর পরই জ্ঞোষ্ঠা কন্যার্টি বিধব! হয়ে ঘবে এসেছে. 

উপরদ্ত আমাদের বিধবা পুত্রবধূটিও ঘরে। বালিকাঘযের দুঃখ যনে 

হলে বুক ভেঙে যায়। ওরা যখন যাছবামাংস খায় না, তখন 

আমরাই বাতা খাইকিকরে! তাই এই গব্যদ্বতটুক কিনে নিষে 
যাচ্ছি। আর ধেশকার ডানলার জন্তে এইগুলাও কিনতে হলো।। 

যা হোক ক'রে মুখে ছুটো অন্ন তো দিতে হবে ।* 
উপরের ছুঃখের কাহিনীটুকু বিনি আমাকে শ্বনাচ্ছিলেন, তিনি 



১৬৬ প্রবঞ্চন। 

আমারই এক পুরাতন বন্ধ । তার ঘরের সব খবরই আমর! জানতাম। 
তার স্ত্রী এবৎসর আর একটি কন্তা প্রসব করেছেন ' গত বৎসর 

তার একটি পুত্রও হয়েছে, যদিও কি'না ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের 

উধের্বে উঠেছে । এদেশের সামাজিক প্রথানুযায়ী বিধবা অবস্থায় 

তার পুত্রবধূ ও কন্যাটি সামান্ত থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন 
কাটালেও ভত্রলোকটির এবং তার স্ত্রীর বেশভূষার কোনও অভাব 
আমি কদাচিৎ দেখেছি । আসলে ভদ্রলোক এই হযোগে বাড়িতে 

আমিষ ভোজন বন্ধ করে কিঞ্চিৎ খরচ বাচাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির 

কাতরোক্তির প্রত্যুত্বরে আমি তাঁকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, 

'মশাই ! আপনি কি মনে করেন ষে মান্থষের উদরের ক্ষুধা ছাড়া 

আর কোনও ক্ষুধা নেই ? জীবনটা তো আপনি এবং আপনার স্ত্রী 
দোঁড়েমুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন। তা বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ 
খেলে স্বান্য আপনাদের 'ভালই থাকবে । এজন্য মাপনাদের দুঃখ 

করবার কোনও প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ যুক্তিসঙ্গত ভাবে এক্বপ 
আমি মনে করি ।' 

উপরের এইসব উত্তর ও প্রত্যুত্তর হতে পাঠকগণের আত্ম গবঞ্চনার 
স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে। এই আত্মপ্রবঞ্চকদের সহিত ছুঃখ- 

বিলাসীদের প্রভেদ আছে । ছুঃখ পাওয়াই যাদের .বিলাস বা 
আনন্দ তার্দের বল। হয় ছুঃখবিলাসী। কিন্ত আত্মপ্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে 

এ কথাটুকুও বলা চলে না। আত্মপ্রবঞ্চকরা মনের দুর্বলতাজনিত 
নানারপ অস্থবিধা ভোগ ক'রে ছুঃখ পায়। এসম্বদ্ধে নিয়ে অপর 

আর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। 
"আমার দৈহিক ও মানসিক আকাঙ্ষা এখনও আমি হারাই নি। 

অস্তরে অস্তরে প্রতিটি মূহূর্তে আমি আমার পুনবিবাহ কামন] করি ॥ 
অ ২---১১ 



'অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬২ 

কিন্তু ছুইটি পুত্র বর্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে ! এই ভেবে 
আমি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিই নাঁ। যদিও কিন আমার বর্তমান 

বয়স মাত্র আটাশ | মুখে আমি সকলকে জানিয়ে দিই_- পাগল ! 

প্রিয়তমার শ্মতি এত সহজে কি আমি ভুলতে পারি ? ছিঃ, এছাড়া বাচ্ছ। 
ছুটোর কি হবে? ওদের যে কষ্ট হবে এতে ইত্যাদি। এদিকে কিন্ত 

আমি গোপনে অন্ত নারীর সঙ্গ কামনাও করেছি । ওদিকে আমার 

ছোট ভায়ের স্ত্রী, বড় জায়ের অবর্তমানে বাড়ীর কত্ী হয়ে উঠেছেন । 
তিনি তার নবলন্ধ কর্তৃত্বের অবসান আশঙ্কায় এ বয়সে (?) আমাকে 

বিবাহ করতে দিতেও নারাজ । এতে নাকি তার পুভ্রবৎ প্রতুল 

[ অর্থাৎ আমার পুত্র ] কষ্ট পেতে পারে । আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা, 

ও ভ্রাতৃবধূকে বে"টিয়ে বিদেয় করে দিই $ কিন্তু মুখে আমি সকলকে বলি 
'না থাক্, ওরাই আমার সব, ওরাই আমাকে দেখবে ইতাদি।, 

আসলে আমি, আমার ভ্রাতা ॥এবং আমার ভ্রাতৃবধূ--এই তিনজনেই 
আমর] আত্মপ্রবঞ্চন। করে আসছিলুম ।” 

এই আত্মপ্রবঞ্চনা একটি সামাজিক অপরাধ । “সামাজিক অপরাধ” 

শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব। এক্ষণে 

আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় “পরপ্রবঞ্চনা”। এই আত্মপ্রবঞ্চনা 

এবং পরপ্রবঞ্চন! সব্ষ্ধে “ধর্মীয় প্রবঞ্চন” শীর্ষক পরিচ্ছেদে কিছু কিছু 
আলোচনা কর! হয়েছে ॥ পরপ্রবঞ্চনা যৌনজ এবং অযৌনজ, এই 
উভয় উপায়েই সংঘটিত হয়। প্রথমে পরপ্রবঞ্চনার অযৌনজ 

পদ্ধতিগুলি সন্বদ্ধে আলোচন। করা যাক্। 



পর্পপ্রবঞ্চন! 

পরপ্রবঞ্চনাকে আমর। ছুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি, ষথা-€১) 
একক প্রবঞ্চনা ও (২) ব্যাপক প্রবঞ্চনা। একক পদ্ধতিতে মাত্র একজন 

বাছুইজন বা ততোধিক ঠগী প্রত্যক্ষরপে সংশ্লিষ্ট থাকে। এতে জ্ঞাত 

বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে অপর কোনও ব্যক্তি এই অপকর্মে জড়িত 
হয়না। কেহ যদ্দি কাহাকেও সোন। বলে পিতল গছিয়ে দেয় তাহলে 
সে প্রত্যক্ষভাবে মাত্র একজনকেই ঠকিয়ে থাকে । কিন্ত এমন অনেক 

প্রবঞ্চনা আছে যা কিনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রবঞ্চনার এই 

ব্যাপক পদ্ধতি সম্বদ্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে । এ বিষয়ে 
নিয়ের দৃষ্টান্টুকু পণিধান করুন। 

“ক বাবু একজন তৈল ব্যবসায়ী। তিনি খাঁটি তিল তৈলের 
নামে অধিক যুল্যে বাদাম তৈল মিশ্রিত তিল তৈল গছিয়ে দিলেন। এর 

পর 'ক' বাবু অপর আর এক ছোট ব্যাপারী খ' বাবুকে উচিত 

যূল্যে এই খাঁটি তিল তৈল [ বাদাম তৈল মিশ্রিত ] বিক্রয় করলেন। এই 
ছোট ব্যাপারী 'খ* বাবু, তথাকথিত এই খশটি তৈল বিক্রয় করলেন 
এক স্থুগদ্ধি তৈল ব্যবসায়ী “গ” বাবুকে । এর পর এই স্থগন্ধি তৈল 

বাবসায়ী 'গ' বাবু খশাটি তৈলের নামে মিশ্রিত তিল তৈল জনসাধারণের 
নিকট বোতলে পুরে বিক্রয় শুরু করলেন। | ভেজাল তেল ব্যবহারে 

ক্রেতাদের মাথার চুল উঠে টাক পড়লে! । ] এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'ক', 
'খ' এবং গ' বাবু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে এই প্রতারণাককপ 
অগকর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন। এই কারণে উপরি উ্ত ঠগী ব্যাপারী 
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পরপ্রবঞ্চনাকে আমর ব্যাপক প্রবঞ্চন| বলে থাকি । এই ক্ষেত্রে একের 

অপরাধে বু লোককে অপরাধীর পর্ধায়ভুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হতে 

হুয়।” [দুঃখের বিষয় রক্ষীকুল এদের শেষ ব্যক্তিকে ভেজাল ভ্রব্য 

বিক্রয়ের অপরাধে ধরপাকড় করেন। এ বিষয়ে এই ব্যক্তির উপব 

প্র ভেজাল দ্রব্যের হেপাজতী প্রমাণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ 

করেন। কিন্তু তার বিবৃতি মত পূর্বাপর ব্যক্তিকে সন্ধান করে 

তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। এর ফলে এই 

মহাপাপ কোনও দিনই নিশ্চিহ্ন হয় নি।] 
এই সকল বহুদুরস্পর্শশ অপরাধ সকলকে আমরা ব্যাপক অপকাষ 

বলে থাকি। প্রবঞ্চনার ন্যায় অন্ান্ত বহু অপরাধের ক্ষেত্রেও ইহা 
প্রযোজ্য । এমন অপরাধও আছে, ষে সকল অপরাধ কোনও এক 

পুরুষ, তার [বা তাদের ] জীবিত অবস্থায় করেন। কিন্তু পরবর্তী 
পুরুষগণকে তাদের এ স্বার্থান্ধ আত্মসর্বস্ব পূর্বপুরুষের অপকর্মের জন্যে 

পরম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কেবল মাত্র জীবিত মানুষদের স্বার্থ 

রক্ষার জন্ত আইন তৈরি হয়। কিন্ত ভবিষ্যৎ বংশীয়দের ভাবীকালের 
কথা বাদ দ্বিলেও বর্তমান কালেও আমরা এই শ্রেনীর নানাব্প 

ব্যাপক অপরাধ দেখতে পাই । পিতামাতার ভুলের জন্য সম্ভানদের 

শান্তিভাগের দৃষ্টান্তও এদেশে দেখা গিয়েছে । রাজা বা ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপরাধের কারণে দেশশুদ্ধ লোকের 

অধোগতির দৃষ্টাত্তও এ দেশে বিরল নয়। রোগগ্রস্ত অসৎচরিত্র পিতার 
অপরাধে পুত্ররদের ভোগান্তির বিষয়ও এ ক্ষেত্রে বল। যেতে পারে । 

এই সকল বিবিধ ব্যাপক অপরাধ সম্বন্ধে “ব্যাপক অপরাধ" শীর্ষক 
একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আমি আলোচনা করব। 

যে কোনও ছুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহার পিছনে থাকে কোনও 
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একটি বিশেষ কারণ-_বৈজ্ঞানিক ভাষায় উহাকে কার্কারণ বলা হয়। 
হঠাঁৎ একটি বৈদ্যাতিক পাখা ছিড়ে মাটিতে পড়ে একজনের স্ৃত্যুর 
কারণ হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে উহা দুর্ঘটনা মনে হলেও উহা! কোনও 
না কোনও ব্যক্তির অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে ঘটে থাকে। 
এমন কি, যে ব্যক্তি বা কোম্পানি এঁ পাখা তৈরি করেছে, কিংবা ষে 
মিন্ত্ি এ পাথা ছাদের সহিত সংযুক্ত করেছে, সেও রূপ এক দুর্ঘটনার 
জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী হতে পারে। এই ধরনের 
অপরাধকেও সঙ্গত কারণে ব্যাপক অপরাধ বলা চলে । 

বর্তমান পরিচ্ছেদ মাত্র পরপ্রবঞ্চনার একক অযৌনজ পদ্ধতিগুলি 
সম্বপ্ধে আলোচনা করব। এই বিশেষ পরপ্রবঞ্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি- 
গুলি সন্বদ্ধে এইবার একে একে আলোচন1 করা যাক। ভারতবর্ষে 
তথ] জগতে পরপ্রবঞ্চন! সম্বন্ধে প্রথম আলোচন। করেন “হিতোপদেশ” 
ও “পঞ্চতন্ত্র প্রণেতা মহাপত্ডিত শ্রীবিষুশর্ষা। প্রীবিষ্ুশর্মা-কথিত 
পরপ্রবঞ্চনার একটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধত করলাম । এই' পদ্ধতিটি হতে 
পরপ্রবঞ্চনার মনস্তাত্বিক পদ্ধতির প্ররুত স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে। 

“কোনও এক ত্রাঙ্ণ একটি ছাগশিশু ক্রয় করে গৃহে ফিরছিলেন । 
কয়েকজন ঠগী-চোর এই ছাগশিশুটি' প্রবঞ্চনার ছার! অপহরণ করতে 
মনস্থ করল। তার] তখন সেই ত্রাহ্মণের প্রত্যাগমনের পথের এক এক 
জায়গায় এক-একজন পৃথক পৃথক ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এরা 
এমন ভাব দেখায় যেন এদের কেউ কাউকেও চিনে না। এরপর £থম 
ঠগী ব্রাহ্মণের পথ অবরোধ করে জিজ্ঞেস করল, “একি ঠাকুরমশাই 1 
এই কুকুর ছানাটা নিয়ে চলেছেন কোথায়?” ছাগশিশুটিকে এই 
ভাবে কুকুর ছানারূপে অভিহিত করায় ত্রাঙ্মণ প্রথম ব্যক্তিকে তার 

1 এবছিধ ব্যবহারের জনে গাল দিয়েপুনরায় পথ চলতে থাকেন । কিছুদূর 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৃ ১৬৬ 

চলে এসে তিনি ছ্িতীয় ঠগীটিকে দেখতে পেলেন। ত্রাঙ্গণকে দেখে 

দ্বিতীয় ঠগীটি অবাক হুওয়ার ভাপ করে জিজ্ঞেষ করে উঠে, “অপনার 

এই কুকুর ছানাটা কত দিয়ে কিনলেন ? এ ভাল জাতেরই কুকুর হবে। 
আমার পুর্বে একটি কুকুর বিক্রির ব্যবসা ছিল' ইত্যাদি। ছিতীষ 

ঠগী ব্যক্তির কথায় ত্রাঙ্গণের এ বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ জাগে। 
ছাগটিকে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে পুনরায় তিনি পথ চলতে 

থাকেন। এব পর পথে এ তৃতীয় ঠগীটির সহি তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 

তৃতীষঠগীটি ত্রাক্মণকে শুনিষে অপর আব ব্যক্তিকে বলছিল,'দেখ দেখ ! 
এ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখ, কুকুর নিষে চলেছেন। কলির ব্রাহ্মণ 1, তৃভীষ 
ঠণীর এবখিধ বাক্যে ব্রাহ্মণ সন্ত হয়ে উঠেন। তিনি ছাগটিকে 

কিছুক্ষণের জন্তে রাস্তায় নামান এবং তারপর ভাকে তুলে নিয়ে পুনরাষ 

পথ চলতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে তার দেখা হয় চতুর্থ 
ঠগীটির সহিত। চতুর্থ ঠগীটির প্রক্ষপ কথায় ব্রাঙ্গণ আর্ পুর়াপুৰি 
অবিশ্বাস করতে পাবলেন না। ভাব মনে হয় কিজানি হয়ত কোথায 

একটু গোলমাল আছে । তিনি তৎক্ষণাৎ ছাঁগ শিশুটিকে ছাগ শিশুরপে 
বুঝেও কুকুর ছান] বিধায় পবিত্যাগ করে কান সমাপনে ঈশ্বরের নাম 
নিতে দিতে গৃহে ফিরেন ।” 

উপরি উক্ত কাহিনীটি গল্পচ্ছলে বণিত হলেও উহা! হ'তে বাক্-। 
প্রয়োগের [ 5০£৪০০/০1 ] অত্যন্ভুত ক্ষমত। সন্বদ্ধে অবহিত হওয়া 

ষার়। অধিক ক্ষেত্রে বাক-প্রয়োগের সাহায্যে প্ররঞ্চকগণ অপকর্ম 

করে থাকে কিন্তু বাক্প্রয়োগের সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রবঞ্চন। অপরাধ 

বংঘটিত হতে পারে এবং তা যত্রতত্র হামেসাই হয়ে থাকে । দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত কর! ষাক্। 

“আমার কাছে পাড়ার একটি ছেলে এসে ধরে পড়ল, এ বৎসর, 
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তাদের সরস্বতী পুজার জন্ত চাদ দিতে হবে। এদিকে টাকাকড়ি যা 

কিছু আমার ব্যবসার ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়-_-এই বিশেষ তথ্যটি 

ছেলেটির ভালরূপেই জানা ছিল। ছেলেটির পীড়াপীড়িতে বিব্রত 
হয়ে, আমি দোকানের ম্যানেজারের নামে নিম়নোক্তরূপ একটি পত্র লিখে 

ছেলেটির হাতে তা দিই । 

প্রিয় অমুকবাবু, ব! তার ম্যানেজার ইত্যার্দি-_ 
ঠীঃ ৩ সঃ শী 

আপনার কাছে এই লোকটিকে পাঠাচ্ছি। এর 

হাতে পাড়ার পূজার চাদ স্বরূপ ৫ টাক! দিয়ে 

দেবেন। ইতি-স্বাক্ষর-_- অমুক বাবু; | 
এদিকে ঠগী ছেলেটি পত্রের শিরোনামটুকু ফুট্কি চিহ্নিত অংশ 

বরাবর স্বঠামভাবে বিচ্ছিন্ন করে, নিয়ের অংশটি পৃথক পৃথক খাষে 

ভরে খামের উপর আমার বহু কুটুম্ব আত্মীয়ের নাম লিখে সেই 
আত্মীয়দের নিকট পঞ্জটি দেখিয়ে পাঁচ টাক! করে আদায় করে। এর 

পর প্রবঞ্চকটি আমার এক আত্মীয়ের হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে পত্রের 

পিছনে (1510 1২5, /-) পাঁচ টাকা দিলাম" এইকপ লিখিয়ে নিয়ে 

কায়দা মাফিক পঞ্টি ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম হয়। এর পর রবারের 

সাহায্যে পত্রের পিছনের “পাচ টাকা দিলাম" লেখাটি মুছে ফেলে 

চিঠিটি অপর আর একটি থামে ভরে আমার অপর আর এক 

আত্মীর়র কাছে তিনি উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, প্রবঞ্চকটির আমার 

বছ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের নাম ও ঠিকানা জানা ছিল। কথার মার- 
প্যাচ দ্বার প্রবঞ্চকটি অনায়াসে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হতে টাক। 

আদায়ের পর' পঞ্জটি এই ভাবে ফেরত নিতে সক্ষম হয়েছিল। 

সর্বশেষে এই প্রতারক যুবকটি আমার দোকানেও যায় এবং তার 
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প্রাপ্য টাকা কয়টা আদায় করে ঘরেফিরে। প্রায় ছয় মাস পরে 

কথোপকথনের মধ্যে দৈবক্রমে আমার এক আত্মীয়ের নিকট বিষয়টি 
জেনে আমরা উভয়েই অবাক হযে যাই। এর পব অনুসন্ধান ছারা 
অন্যান্য আত্মীযঘ ও বন্ধুদের নিকটও এ একই কথা শুনে আমি অবাক 
হই। কিন্ত আমি প্রতারক যুবকটির আর কোনও সন্ধান পাই না।” 

সাধারণ প্রবঞ্চনার নিদর্শনত্বরূপ নিয়ে অপর আর একটি প্রবঞ্চনার 
পদ্ধতি উদ্ধত কবলাম। কলিকাতা শহুরে "এই বিশেষ পদ্ধতি ছার! 

প্রবঞ্কগণ প্রারই গৃহস্থদের দ্রব্যাদি অপহবণ কবে থাকে। 

“দশটা পনেব মিনিটের সময় আমাব ম্মার্মী অফিস রওনা 

হযেছেন। এব ঠিক ছুই মিনিট পরেই লোকট। এসে আমাব সঙ্গে 

দেখা করে বলে,_-“দেখুন, অমুকবাবু আমাকে পাঠিযে দিলেন । এই গঁব 
সঙ্গে দেখা হল মোড়ের মাথায়; উনি অফিস যাচ্ছিলেন। উনি 

বললেন, তাঁর শালখান। রিপু করার জন্যে আপনার কাছ থেকে চেয়ে 

নিতে। আমার শাল রিপু করার দোকান আছে, মা! বাবুব 

অফিসের দণ্ডবী বছুরুদ্দীন আমার বড় ভাই। বাবু বলে দিলেন, যে, 
মা হোক বা মিতু দিদি হোক, যার কাছে হোক চাইলেই হবে।” 

আমার ছোট মেয়ের নাম মিতু । মিতু নামটা শুনে লোকটার কথা 
আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া বছুরুদ্দীন নামটাও আমার শুনা ছিল। 
লোকটা কদিন ধরে ওৎ পেতে সুডুক সন্ধান করেছে এবং আগে ভাগেই 
খুকীর নামটা জেনে নিয়েছে । কিন্তু তা আমি সেদিন সন্দেহ মাত্র 

করতে পারিনি । আজ্ঞে, হা মশাই, আপনার সে কথা ঠিক। 

আমরা প্রায়ই খুকীর নাম ধরে ডেকে থাকি । বাইরে থেকে কারও পক্ষে 
তা শুনা অসভ্ভব নয়। যাই হোক, লোকটাকে বিশ্বাম করে দামী 
শালট! তাকে আমি দিয়েদিই। সন্ধ্যার সময় উনি বাড়ি ফিরে সব 
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কথা শুনে অবাক হয়ে যান এবং আমাকে ভর্খসনা করেন । এতক্ষণে 

আমি বুঝতে পারি যে লোকটা একটা প্রবঞ্চক | সে মিথ্যা ছলন। 

। দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে দামী শালটা হস্তগত করেছে ।” 

এইরূপ অপরাধ সম্পর্কীয় অপর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম ? 
“আমার পুত সান্ধ্যভ্রমণে বার হবার কয়েক মিনিট পরই তার 

সমবয়স্ক এক বালক আমার নিকট এসে বললে, 'মা। রাজেন্ আমার 

সহপাঠী। সে একদিনের জন্ত আমার ইতিহাসের নোট বইটা চেয়ে 

এনেছিল । আমার বাব! এক্ষুণি সেটা আমার কাছে চাচ্চেন। ন পেলে 

বড্ড বকাবকি করবেন।' বালকটির এই কাতরোক্তিতে আঙ্গি মনে 

কবলাম, তা সত্যই হয় ত বা তাই হুবে। দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে 

বললাম, “তা বাবা! আমি তে। লেখাপড়া জানি না। তুমি বরং 
ওব টেবিলের উপরকার বইগুলার ভিতর হতে ও বইটা বেছে নিয়ে 

যাও। আমার পদখুলি গ্রহণ করে তখন সে আমার পুত্রের টেবিল 

থেকে বইখানি উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। এরপর আমার পুত্র ফিরে 

এলে তার কাছে অবাক হয়ে শুনি যে এ অজ্ঞাতনামা বালকের সব 

কথাই মিথ্যা ছিল ।” 

উপরের প্রবঞ্চনা পদ্ধতি ব্যতীত আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা 
প্রবঞ্চকগণ শহরের লোকেদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। 

সাধারণ ভাবে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিটিকে “টেলিফোন স্ইওু- 

লি” এই নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ 

প্রথমে টেলিফোন দ্বারা দোকানদারদের সহিত তাদের কোনও এক 

পরিচিত ব্যক্তির নামে কথোপকথন করে। অনেক সময় সেই পরিচিত 
বা! নামজাদ। ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বরও তারা অন্থুকরণ করে থাকে। এই 

সময় প্রবঞ্চকটি জানিয়ে দেয় যে, তার ম্যানেজার বা কোনও বর্ম 
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চারীকে পত্রসহ সে এক্ষনি পাঠিয়ে দিচ্ছে। দোকানদার যেন তার 
সেই লোক মারফত দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্তে পাঠিয়ে দেয়। এব 
পরক্ষণেই একজন লোক পত্রসহ পদত্রজে বা মোটরে দোকানে এসে 

হাজির হয়। লোকটি দৌঁকানেব রসিদ বইয়ে যথারীতি সই কবে 

ভ্রব্যাদিসহ প্রস্থান করে। এর পর আরও কদিন অপেক্ষা কবে 

দোকানদার তার সেই ধনী; খদ্দেরের বাটীতে বিল পাঠিয়ে জান্তে 
পারে যেতার! প্রতারিত হয়েছে। দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথিত ভদ্রলোক 

একেবারেই ওয়াকিবহাল নহেন | এ সম্বন্ধে কোনও একটি প্রবঞ্চকের 

একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । 

“আমি কোনও এক পাবলিক টেলিফোনে এক আনা জমা দিষে 

অমুক জুয়েলারী দোকানে ফোন করি, দেখুন । আমি অমুক থানাৰ 

বডবাবু। আমাকে চিনতে পারছেন তে!” দোকানদার বড়বাবুকে 
ভাল রূপেই চিনতেন । ভত্রুলোকের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমিও 

অবহিত ছিলাম। এই জন্তে এত লোক থাকতে আমি এ'র নাষেই 

ফোন করি। উত্তবে দোকানদার, বিলক্ষণ-_বিলক্ষণ বলে উঠে 

অভিবাদন জানায়। আমি তখন তকে জানাই, দেখুন একজন 
সিপাইকে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছি। ছু"ছড়1 ভাল ব্লেকলেস্ পাঠাবেন তো ! 
পছন্দ হলে একটা রেখে দেব, হা, ওদের দামিটাও লিখে পাঠাবেন । 

দোকানদার আমাকেই বড়বাৰু ভেবে এই প্রন্তাবে সানন্দে বাজি 

হয়। এদিকে আমি কয়েকখান! পুলিশের ফর্ণও পুবশহ্ে জোগাড় 
করে রেখেছি । পুলিশের সেই ছাপানে| ফর্মে বড়বাবুর জবানিতে 

একটি পত্র লিখে আমি আমার এক হিন্দৃস্থানী সহকারীকে পত্রনহ 

সেই দোকানে পাঠিয়ে দিই । আমার হিন্দুষ্থানী সহ্কারীটি সিপাহী- 
দের কারদানুসারে সেলাম করে দোকানদারকে পজটি দিলে দোকান- 
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দারটি ছুই জোড়া! জড়োয়া নেকলেস্ নিঃসন্দেহে ভার হাতে তুলে 
দেয়। 

নামকরা নাগরিক এবং পদস্থ কর্মচারীদের নামে শহরে এই 
ধরনের প্রবঞ্চনা হামেসাই হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে কোনও এক 
পদস্থ কর্মচারীর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত করলাম। 

'একদিন আমি অফিসে বসে আছি। হঠাৎ শহরের এক নাম- 
জাদা খাবারের দোকানের সরকার এসে হাজির । ভত্রলোক বিনা 
বাক্যব্যয়ে ৫৫. টাকার একট! বিল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 
'কিছু মনে করবেন না,ক্তার ! অনেক দ্দিন বিলটা পড়ে আছে, 
আপনি বোধ হয ভুলে গিছলেন, হে হে হে। আমি বিলটা 
পড়ে দেখে অবাক হুই। আমি নাকি তিন মাস পূর্বে তাদের 
দোকান থেকে কয়েক হাড়ি দধি ও সন্দেশ কিনেছি । আমি বিরক্ত 
হয়ে ভত্রলোককে শুধোই--এ'া আঙষি কিনেছি ! চেনেন আপনি 
আমাকে? ভদ্রলোক' অগ্রস্তত হয়ে বলেন. 'না, আপনি তো অমুক 
বাবুনন। আমি তখন তাকে জানাই যে আমিই অমৃক বাবু এবং 
দোকানের বিক্রেতাকে ডেকে পাঠাই । বিক্রেত! এসে আমাকে অমুক 
বাবুরূপে জেনে অবাক হয়ে যায় এবং নিম্মোক্তরূপ একটি বিবৃতি 
দেয় 

তিনমাস পূৰে একজন মোটা গোছের প্রৌঢ় ভত্তরলোক দোকানে 
এসে আমি অমুক বাবু' এ নামে পরিচয় দিয়ে কিছু ধাবার বন্ধুসহ 
খেতে চান। আমর] তাকে খাবার খাওয়াই এবং তাকে মালিকের 
বন্ধুরণে ছেনে দাম নিতে অন্বীকৃত হই। কিন্ত তিনি জোর করে দাস 
দেন এবং ৫৫৯ টাকার মুল্যের দধি ও সন্দেশ তাঁর গাড়িতে তুলে দিতে 
বলেন। জামর! তার উপদেশমত কাজ করি এবং ভ্রব্যাদির যুল্য 



অপরাধ-বিজ্ঞান ১৭২, 

বাবদ একটা বিলও তার হাতে দিই। তিনি বিল অনুযায়ী টাকা 
পাঠিয়ে দেবেন বলে মিষ্টাম্লাদিসহ প্রস্থান করেন। আমি ইতিপূর্বে 
আপনাকে কখনও দেখিনি, তাই সেই লোকটিকেই আমি, 'আপনি" 
মনে করেছিলাম । হাঁন্যার, আপনার নাম আমি ইতিপূর্বে বাবুদের 
মুখে বহুবার শুনেছি, তাই-_” 

আমি উপরি উক্ত পদস্থ ব্যক্তিটির মুখে শুনেছি যে, তিনি ইতিপূর্বে 

কার্ধব্যপদেশে বহুবার উক্ত দোকানে গিয়েছেন, কিন্তু দোকানের কেহ 

তাহাকে মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করা তো দুরে থাক, অভ্যর্থনা 
পর্স্তও তাহাকে কেহ করেনি। আসল অমুক বাবু” যে খাতির 

পায় নি, নকল 'অমুক বাবু সেই খাতির পেল। কিত্ত কেন? এই 

প্রশ্ন স্বভাবতঃই লোকের মনে আসবে। বিষয়টি আগ্ভোপান্ত 
বিবেচনা করলে, এই সব প্রবঞ্চনার মধ্যে দোকানের কর্মচারীদের ষে 

যোগাযোগ থাকে, এইবপ মনে করা চলে। 

এই প্রবঞ্চনা অপরাধের নিদর্শন স্ববপ অপর আব এক রত্ব- 

ব্যবসায়ীর বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“এ বিষয়ে আমার কি দোষ মশাই । আপনার নাম শুনেছি, 

কিন্ত কখনও আপনাকে দেখিনি, এবং এও শুনেছি আপনি একজন 

দেবতুল্য লোক। সকাল নয়টায় একজন লোক ফোনে *্গানাদ আপনি 
কথা বলবেন। এর পর আপনার নাম নিয়ে আর একজন ফোন 

করে জানালেন যে তিনি পত্রসহ দারোয়ান পাঠাচ্ছেন। দারোয়ান 

এসে আংটি কটা নিয়ে গেল এবং কিছু পরেই আবার সেগুল৷ ফিরিয়ে 

এনে জানাল, তার সাহেব মেমসাহেব সমভিব্যাহারে খোদ আসবেন 

বেল! তিনটায় নিজের! জিনিস পছন্দ করতে । এর পর বেলা তিনটায় 

টকটকে বর্ণের লম্বা চেহারার একটা! লোক একজন পরম] ত্নারী 



৯৭৩ পরপ্রবঞ্চনা 

সহিলাকে নিয়ে দোকানে এলেন। আমরা তাদেরই “আপনারা” 
মনে করে আনন্দে গলে পড়ে খাতির-ষত্ব করলাম।- সাহেব কম ত্রব্য 

নিতে চাইলেও মেমসাহেব নিতে চান বেশি জিনিস। সাহেব একটা 

কম দামের পছন্দ করলেও মেমসাহেব সেটা বাতিল করে দেন 

কিছুক্ষণ বাদান্ববাদের পর মেমসাহেব প্রায় সতের হাজার টাকার 
মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে মোটরে উঠলেন। বিত্রত হয়ে সাহেব পাঁচ 

শত টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে বিবর্ণ মুখে বিলটা তার বাড়িতে পাঠাবার 
জন্তে অন্থরোধ জানিয়ে মেমসাহেবের পাশে এসে বসলেন । আমরাও 

যথা-রীতিতে তাদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দোকানে ফিরলাম । 
আমাদের একবারও মনে হয় নি ষে তারা “আপনারা” নন।” 

এই বিশেষ পদ্ধতি সকল ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি ছারা প্রায়ই 
£গীরা সরল প্রকৃতির ভদ্র দোকানদারদের কলকাতা শহরে ঠকিয়ে 

থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঠগী প্রায়শঃ একজন বালক 

সঙ্গে করে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে আসে। এর পর বালকটিকে 

দোকানে বসিয়ে রেখে ঠগী লোকটা দশ-বারোটি ভাল ভাল দামী 

শাড়ি বেছে নিয়ে বাড়ির মেয়েদের দেখাবার জন্তে দোকান ত্যাগ 

করে। বালকটি অছিত্বরূপ বসে থাকায় দোকানদার এই প্রস্তাবে 

প্রায়ই অরাজি হয় না। অর্ধ ঘণ্টা পরে শিক্ষান্থুযায়ী ছেলেটি ব্যস্ত 

হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে মা বা কাকীমার নাম নিয়ে কান! 

শুরু করেদেয়। এই অবস্থায় কোনও কোনও দোকানদার এই 
সকল ছেলেদের কান্নায় বিব্রত হয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্টে 

তাদের মিঠাই কিনে দিয়েছে । এরপর দোকানদার অপরাপর ধখদ্দেরদের 

নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বালকটিও ইত্যবসরে আনমনা হয়ে? 
রাস্তায় নামে। এরপর রান্তার উপর কিছুক্ষণ ঘুরাফিরা ক'রে 



অপরাধ-বিজ্ঞান ১৭৪ 

ক্থযোগ্ত সরে পড়ে ছেলেটি ঠগী লোকটির সহিত এসে মিলিত 
হ্য়। 

এই সকল বালকগণ সকল সময়ই দোকানদারদের নজর এড়িষে 

সরে পড়তে সক্ষম হয় নি। ঠশী লোকটির অবর্তমানে প্রায়ই 
দোকানদারর! এদেরই থানায় ধরে" নিয়ে আসে। থানায় এসে এরা 

কাদতে শুরু করে এবং জানায়, লোকটা রাস্তা থেকে তাকে ধরে 

নিষে এসেছিল এবং সে নাকি তাকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি । 

লোকটা তাকে চার আনা পয়স। দিয়ে দোকানে সে না ফিরা পর্যন্ত 

বসে থাকতে বলেছিল, ইত্যাদি। ছেলেটি তার মুঠার মধ্যে রক্ষিত 
একটিমাত্র সিকিও প্রমাণস্বরূপ পুলিশকে দেখিয়ে দেয়। 

সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় ছেলেটি নির্দোষ । দোকান- 
দারকে এও স্বীকার করতে হয যে ছেলেটির সহিত তাদের এ সম্বন্ধে 

কোনও কথা হয়নি । এ ছাড়! দেখা যায় যে, ছেলেটির বাড়ি ঘর ও 

পিতামাতা বর্তমান । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বালকেরা স্কুলের 
ছাজ্স হয়। এই সকল বালকের প্রমাণের অভাবে প্রায়ই মুক্তি পেয়ে 

থাকে। আসলে কিন্তু এই সকল বালক অভ্যন্তরূপ ধূর্ত হয়ে থাকে 
এবং কিছুতেই সত্য কথা বলতে চায় না। ছোটবেল! হ'তে 
অপরাধীর্দের সহিত মিশে এরা এইরূপ হয়ে থাকে। এই ধরনের 
বালক অপরাধীদের সংখ্যা শহরে অত্যন্তর্ূপ অধিক। তবে কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে শহরের লোভী দরিত্র বালকদের এই সব ঠগীর] ভুলিয়ে 

এনে এইভাবে ষে কাজ হাসিল ন1 করে তা*ও নয়। 

এছাড়া অপর আর এক অভিনব পদ্ধতিতে শহুরে ঠগীরা 

দোকানক্গারদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে 
দোঁকানেরই এক কুপলিকে ভ্রব্যাদিসহ অমুক নং বাটীতে পাঠাবার জন্তে 



১৭৫ পরগ্রবঞ্চন।' 

অন্থরোধ জানিয়ে ঠগী মহাশয় স্থান ত্যাগ করেন । তাদের প্রতিশ্রুতি 
এই যে জিনিস পৌঁছবামাত্র কুলির হাতেই তারা দাম দিয়ে দেবেন। 
এদিকে যথ] সময়ে ঠগী মহাশয় কথিত বাটীর দরোজার নিয়ে অপেক্ষা 

করতে থাকেন। এর পর তিনি কুলির নিকট হ'তে ভ্রব্যাদি বুঝে 

নিয়ে ভ্রব্যাদিসহ বাটীর অপর আর এক দুয়ার দিয়ে বেমালুম সরে 

পড়েন। প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কুলি [বা কর্মচারী ] 
বুঝতে পারে যে বাড়িটি খালি বাড়ি কিংবা বাড়িটিতে বহু ভাড়াটিয়া 

বাস করে। তারা ভ্ত্রব্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। 
বেশ বুঝা যায় বিষয়টি আগাগোড়। প্রতারণ। মাত্র। 

[ বহু গৃহী ঠগী লোকবলহীন অসহায় ব্যক্তিদের বহু কর্ম বিনা 

অর্থে নিঃস্বার্থভাবে কয়দিন করে দেয়। পরে এরা তাদের ঠকিয়ে 
অর্থ গ্রহণ করে সরে পড়ে। এই অপরাধীরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে 
মিখ্যা ভাষণে দক্ষ। এরা কিছুটা উপকার করতে সক্ষম। এজন্য 
বারে বারে লোকবলহীন ব্যক্তির! এদের ছার! প্রবঞ্চিত হয়। দুর্বল- 
চিত্ত মানুষ এদের বুঝেও বুঝে না। ফলে তারা বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 

হয়ে থাকে ।] 



অস্তিবাজি 

অন্তিবাজি বা অভ্তমার পদ্ধতি সাধারণ প্রবঞ্চনার একটি গরু 

উদ্বাহরণ। সাধারণতঃ ইরাধী নামক ভ্রাম্যমাণ ম্বভাবদুরৃর্তত 
দলের লোকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লোক ঠকায়। এই 

দুর্বল একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লোকের অর্থ অপহরণ করে। নিয়ের 
বিবৃতিটি হ'তে এই পদ্ধতিটি কিরূপ তা বুঝা! যাবে । 

“আমাদের একজন জনবন্থল কোনও এক দোকানে এসে সামান্য 

কিছু জ্রব্য ক্রয়ের অছিলায় একটা টাকা ভাঙিয়ে নিই। পাধারণতঃ 

আমরা কোনও ত্রব্য ক্রয় না করেই টাকা ভাঙিয়ে থাকি। এক 

টাকার রেজগি হাতে তুলে আমরা দৌকানদারকে দেখাই এবং মিথো 

করে বলি যে এর মধ্যে অঘেকগুলি জালিমুদ্রা আছে। এর পর 

আমরা দোকানদারদের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই সিকি ছু'আনি 

বা পয়সা বেছে বা বদলে নিতে থাকি। আমাদের পীড়াপীড়িতে 

বিরক্ত হয়ে দোকানী এ প্রস্তাবে রাজিও হয়। এই স্থযোগে 

দোকানীর চক্ষের সামনে হাত সাফাই-এর [911-170 0£ 17870 ] 

সাহায্যে আমরা অনেকগুলি সিকি ছু'আনি ইত্যাদি সরিয়ে নিতে 

সক্ষম হই। কখনও কোনও দোকান্ীকে তার পয়সাকড়ি গুন্তে 
দেখলে আমর! তাকে জানাই যে, তাদের এ মৃদ্রাগুলা জালি বা 
খারাপ মুত্রা। এর পর প্রগুলি দোকানদারকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখা- 

বার অছিলায় আমরা মুদ্রাুলি স্পর্শ করে হাতসাফাই'এর সাহায্যে 
অনেকগুলি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে থাকি।' 
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এইরূপ প্রবঞ্চনাকে প্রবঞ্চনা না বলে চৌর্-অপরাধ বলা উচিত। 

কারণ এই পয়সা বা আনিগুলি ছূর্ব-ত্তরা সরিয়ে ফেলেছিল দেকান- 
দারের অজ্ঞাতসারে, জ্ঞাতসারে নয়। দোকানদার নিজে দুর্ব-স্তদের 

হাতে এ সব মূদ্রা তুলেও দেয় নি। এ ছুর্বত্তরা দোকানদারের 

অজ্ঞাতসারে এগুলো সরিয়ে নিয়েছে । কিন্তু এই অন্তিবাজির অধিক 

সংখ্যক পদ্ষতিই প্রবঞ্চনা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে থাকে। দৃষ্টাসতস্বরূপ 
নিয়ে অপর একটি' বিবৃতি তুলে দিলাম । 

“শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম । হঠাৎ 

লক্ষ্য করলাম একজন লোক কতকগুলে। ভাল ভাল শাড়ি সস্তায় বিক্রয় 

করছে । কয়েকজন ভত্রলে।ককে কয়েকখানি শাড়ি সন্ত] দমে কিনতেও 

.দখলাম। অপর সকলের দেখাদেখি আমিও আমার এক শ্যালিকাকে 

উপহার দেবার জন্তে একখানি শাড়ি কিনে ফেলি। মুল্য বাবদ 

উনিশটি টাকা গুনে নিয়ে "লাকট। শাড়িখান' একটা খবরের কাঁগজে 

নুড়ে যত্ব ক'রে সেটা সে একটা দড়ি দিয়ে বেধে দিলো । এর পর 
সোজা শ্বশুরালয়ে এসে শ্যালিকাটিকে কাপড়খানি আমি উপহার দিই। 

কিছু পরে শ্যালিকাটি কাপড়ের মোঁড়কটি খুলে দেখতে পায় তার মধ্যে 

একটা মধলা ছেড়া ন্যাকডা রয়েছে । সেখানে এরূপ মুল্যবান 

কোনও শাড়ি নেই । বিষম্নটি সকলে ঠাট্টার সামিল মনে করে হেসে 

টঠেন। এদিকে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকি উনিশ টাকা 

খরচ কবে আমি শাড়িই কিনেছিলাম। পয়সা খরচ করে ন্যাকড়া 
নিশ্চয়ই আমি কিনি নি। এরপর অনুসন্ধান দ্বারা আমি জানণ্ত 

পারি য, লোকটা একট! ঠগী হাতসাফাই-এর সাহায্যে আসল 

শাড়িটা সরিয়ে "ফন্দ গ্রকটা ম্যাকড়া কাগজের মোড়কে পুরে দিয়ে 

সে আমাকে ঠকিষেছে যে সকল ভত্রসন্তারমঠ্ফ এ লোকটাক কাছ 
আঅ-. ১ 
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থেকে আমি কাপড় কিনতে দেখেছিল।ম তারাও না'কি এ লোকটারই 

দলের লোক। এর আশে-পাশের লোকগুলে। ছিলে! সব ঝুটা ব' 

জাল ক্রেতার দল। এই সবজাল ক্রেতারা কখনও বা ভিড় ক'বে 

কখনও বা এ ভাবে নিরীহ পথচ।রীকে প্রলুব্ধ ক'রে বস্ত্রবিক্রেতাকে 

লে।কঠকানোর কার্ষে সাহায্য ক'রে থাকে ' 

সম্প্রতি কতিপয় নীল[মদ্বার এক নৃতন পদ্ধতিতে লোক ঠকাচ্ছে। 

এরা ঘণ্ট! বাজিয়ে চার গজের এক পিস কাপড় হাতে তুলে চীৎকাব 

করে, "চার টাকা।' কিন্তু প্রলুব্ধ ক্রেতারা চারি টাক তাদের হাতে 

তুলে দেওয়া মাত্র তার] পুরা পিস ন] দিয়ে এক গজ মা কাপড় ত' 

থেকে কেটে বা ছিশ্ড়ে তা ক্রেতাদের প্রদান কবে। প্রতিবাদ কবলেও 

তাবা এ অথ আর কাহাকেও ফেরত দেয় নি। 

ইরানী প্রভৃতি ছুর্বত্ব দলের মেয়েরাও প্রায়ই তাদের পুরুষদের 

শিক্ষামত গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি এসে টাকার ভাঙানি বা রেজগি 

সরবর“হ ক'রে থাকে ॥। গৃহস্থকন্তথগণ এদের নিকট ভ'তে বেজগি 

[ সিকি, ছু"য়ানি ইত্যাদি | গুনে গুনে শেন। কিন্তু এর! চলে বাবার 

পরই তাঁর] পুনরায় এ্রগুলি গুনে দেখেন যে কুড়ি টাকার ভা৪।- 

নিব যধ্যে প্রায় ছয় বা সাত টাকার মত রেজগি কম পড়ছে। 

সাধারণতঃ হাতসাফাই-এর সাহায্যে এই ইরানী মেয়ের! রেজগিগুলি 

অপহরণ করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সময্স এজন্যে তার হাতের 

চেটোয় আঠা মাধিয়ে রাখে । এদের কেহ কেহ হাতের চৌঁটটার 
মধ্যাংশ সঙ্কোচন ক'রে ভেকুয়ম তৈরি করে। (রজগিগুলি আকর্ষণ 

[ 5800107 ] করতেও সক্ষম_অভ্যাস দ্বারা অনায়াসে এইরূপে 

ব্রব্যাদি আকর্ষণ করা সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় রেজগিগুলি হাতের 

চেটোর মধ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকে । কখনও কখনও এরা বচন-বিন্তাস 
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ঘাবা গৃহ্স্ককন্তাদের অন্যমনস্ক ক'বে বা তাদের মন অন্যদিকে আর 
ক'বে কাজ হাসিল করে থাকে। 

এইরূপ পদ্ধতি দ্বাবা অর্থ অপহরণ করাকে চুরি কিংব! জুচচ,রি 
বলল হবে তা বিবেচ্য" এদেব কেহ কেহ পিস্তলের কতকগুলি দান। 

(সানার দানা বলে" গৃহস্থ কন্যাদে নিকট সোনার দরে বিক্রয়ও ক'রে 

য'ম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এব' কবেকটি আসল সোনার দানা 

পবীক্ষার্থে গৃহস্থকন্যাদেব নিকট রেখে যায়। স্বর্ণকারের সাহায্যে এগুলি 

সত্যই সোন। কিনা ত। যাচাই ক'বে নিষে গৃহস্থ-কন্তাগণ এ দানাগুলি 

কিনতে মনস্থ করেন। এরা এপ ভান কবে যেন ওদের সাথে 

ওগুলির ক্র-বিক্রয়েব সময দরে বনিবন। হচ্ছে না। এই অজুহাতে 

এরা গৃহস্থ-কগ্তাদের নিকট হ'তে দানাগুলে! চেষে নিষে তাদের চক্ষে 

সামনেই হাতসাফাই-এর সাহায্যে সোনাব দানাগুলি বেমালুম ভাবে 

সবিয়ে ফেলে তার। সেইস্থলে মুঠির মধ্যে কতকগুল৷ পিত্তলের দান। 

এনে- সেই পিস্তলের দানাগুল] গৃহস্থ কন্ঠঘগণকে পুনরায় ফেরত দেয়। 

গহস্থ-কন্তাগণ এ্রগুলাকেই পূর্বেকাব সোনার দান মনে ক'রে পুনরায় 

তাদের সহিত দর কষাঁকষি শুরু কবেন। ছুবভ্ব স্ত্রীলোকের এই 

কযোগে গৃহস্থ কগ্ঠাদের প্রস্তাবিত ব। উশ্সিত মুল্যেই দানাগুলি 

[ ৪৩৭৫২ ] বিক্রয় করতে রাজি হ'যে সোনার বদলে কতকগুলি পিত্বল 

গৃহস্ক্কন্তাদের গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে । মাড়োয়ার বাউরি এবং 

বগরি মাধেরা নামক ম্বভাবছূর্বভ্ত দলের মেয়ের এইরূপ পদ্ধতি 

অবলম্বন ক'রে প্রায়ই গৃহস্থ কন্ত।দেব ঠকিয়ে থাকে । গ্রবঞ্চনার এই 

বিশেষ পদ্ধতিকে কেহ কেহ দানা-কুল পদ্ধতি বা বিড.সহুইগুলিও বলে 

থাকেন । 

এদেশে প্রচলিত ভিক্ষা ও দানপ্রথা! সাধারণ প্রবঞ্চনার প্রধান 
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সহায়ক। দান করাকে আমরা পরলোকের জন্ত পাথেয় সংগ্রহের 

সামিল মনে করি-্রানের সব কয়টি মুদ্রাই পরলোকের কোনও ব্যান্ে 
যেন জমা পড়ছে । দানের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয়ের মনো 

বৃত্তির হযোগ প্রবঞ্চকরা এদেশে হামেসাই নিয়ে থাকে। [বন 

ব্যবসায়ী ইনকাম ট্যাক্স রিবেট পাবার জন্তেও কিছু কিছু দান কাধ 

করে থাকেন |] এদের কেহ কেহ সাধু বা ফকিরের বেশে জনসাধারণের 

নিকট প্রচার করে যে তারা কোনও এক পুরান মন্দির বা মসজিদ 

সংস্কারের জন্তে অথ ভিক্ষা কবছে। এদের কেহ কেহ | একক 

ভাবে বা দল বেঁধে ] অবলা আশ্রম, হাসপাতাল, গোশাল 

নির্মাণ বা বিদ্ভালয়ের উদ্দেশ্যেও অর্থসংগ্রহ কবে থাকে। 

আসলে কিন্ত এরা এইবপ ভাবে সংগৃহীত, অথ দ্বাবা উদ্রসেব' 
বা উদরপৃজা করে মাত্র। প্রদেশের কোনও এক দূর অঞ্চলে ছৃভিক্ষ 

ষন্ত। বা মহামারীর সংবাদ পনত্রকাদিতে প্রকাশিত হলে এদেব 

ক্রবর্ণ স্থযোগ উপস্থিত হয এবং এই সুষোগে তার! অত্যন্তৰপ 

কর্মতৎপর হয়ে উঠে। এদের কেহ কেহ কোনও এক নামকর 

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জাল এজেপ্ট সেজেও অথ ভিক্ষা ক'রে থাকে। 

এদের প্রায়ই প্রতিষ্ঠান বিশেষেব নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া বাক 

নিয়ে রাজপথে ঘুরাফির। করতে দেখা গেছে । এদেশেব ভাজ্ত। 

কালান্দার প্রভৃতি স্বভাব দূর্ব,ত্ব দলেরাও এইক্প প্রবঞ্চমার দ্বার" 

অর্থাপহরণ ক'রে থাকে! 

এছাড়া এমন বহু প্রকার ঠগী দুর্বস্ত দল আছে যারা জন 

সেবক বা দেশভক্ত সেজে গ্রামে গ্রামে মানুষের ছুঃখ লাঘব করবাব 

অছিলায় ঘুরে বেডান। এ'দের অনেকে প্রায়ই শিক্ষিত বা সঙ্গ 

শিক্ষিত হয়ে থাকেন। এর! গ্রাষে গ্রামে সভা করে দরিদ্রগণকে, 
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তাদের খপভার লাঘব ক'রে মহাজনদের কবল হ'তে তাদের রক্ষা 

করবেন, এইরূপ এক তয় প্রতিশ্রতি দিয়ে তাদের নিকট হতে এ 

কার্যর জন্য চাদা আদায় ক'রতে থাকেন। এরা গ্রামবাসীদের 
বুখান, করৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ ক'রে দুঃখ জানাতে হলে 
এই অর্থের প্রয়োজন আছে। এ"রা মহাজনদের সহিত দেখা ক'রে 
সমমতির পক্ষ থেকে ভয় দেখিয়ে খাতকদের নিকট হতে ক্ষেপে ক্ষেপে 

ষ্া্দেরকে অর্থ আদ।য় করতে বলেন । অপরদিকে এরা খাতকদের 
নিকট হ'তে “ফি” স্বরূপ আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাদের ইনসল- 
'্ণন্সি ফ'ইল করবার জন্তেও পরামর্শ দেন। এইভাবে মহাজনদের 

নিকট হ'তে ঘুম (উৎকোচ ? স্বরূপ এবং খাঁতকদের নিকট হ'তে 

ঠাদা ও ফি' স্বরূপ অথ আদায় ক'রে হঠাৎ একদিন এরা গ্রাম 

ত্যপগ কদর চলে যান। মহাজন ও খাতকদের যা কিছু মধুর সম্পর্ক 

ত চিরদিনের জন্ত সমলে বিনষ্ট ক"র দিয়ে তারা হঠাৎ সরে পড়েন। 

এই সব প্রবঞ্চক দুর্বত্তদের নাম দেওয়। হয়েছে “ডেট, রিলিফ 

পাপোগাপ্জিস্ট" বা ভুয়া জনহিতৈষী  প্রবঞ্চক ] দল । 



ঠগা-ভিখারী 

সাধারণ প্রবঞ্চক অপরাধীদের মধ্যে ঠগী ভিখাঁরিগণ একটি উল্লেখ- 
যোগ্য স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ এরা ভিক্ষা! দ্বারাই মানুষকে 

প্রতারিত করে। নগরে নগরে তথাকথিত বহু দরিদ্র ভদ্রলোক বা 

ভন্ত্রকন্তাকে আমরা ঘুরে বেভাতে দেখেছি । এরা প্রায়ই পরিচয 

দিয়ে থাকেন, তীরা নাকি পূর্বে অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। অনেক সময় এ'রা মিথ্যা বলে কোনও এক নামকরা 
লোকের নিকট আত্বীয়ও সেজে থাকেন। কেহ কেহ নামজাদা 

ব্যক্তিদের সই করা জাল পরিচয়-পত্রও এই জন্তে যোগাড় করেছেন । 

এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল। 

“একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ' মহিলা 
আমার আর সঙ্গে আলাপ করছেন । আমাকে দেখে মহিলাটি মাথার 

কাপড়টা সলজ্জভাবে আরও একটু নামিয়ে দিলেন । কিন্তু পরে নিজেই 
তিনি উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। কথায় 

কথায় আমার পরিচয়টা জেনে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, হা! আমার 

কপাল! তুষি তাহলে অমুক গ্রামের মধুবাবুর নাতি! উনি যে 

আমার নিজের মেসে! হতেন। এর পর দীর্ঘনিশ্বাম ফেলে তিনি 

অনেক কথাই বলে' চললেন । যথা_-আর বাবা! সেদিনকি 

আর আমার আছে? না বাবা, বড় মানুষ আত্মীয়দের কাছে 
আর যাব না। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম দেখো। এ 



১৮৩ ঠগী-ভিথারী 

সবই বাবা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আসলে আমাদের রক্তের টান যাবে 
কাথা? ইত্যার্দি। বল। বাহুল্য, নগদ দশ টাকা সাহায্য নিয়ে 

সেদিন তিনি আমায় রেহাই দেন। এর পরের দিন তার প্রদত্ত 
ঠিকানায় আমি খেশাজ ক'রে জানতে পারি, সেরূপ” কোনও ব্যক্তি এ 

ঠিকানায় কঙ্সিনকালেও ছিলেন না ।” 

কলকাতা শহরে প্রায়ই ভদ্রবেশী মহিলাদের রুণ্ন শিশু ক্রোড়ে 
ভিচ্ষা করতে দেখা গেছে । অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে ভিখারীদের নিকট হতে এ সকল রুগ্ন শিশুকে তারা 

'ভাড়া ক'রে এনেছেন। মাতা এবং শিশুটির স্বাস্থ্যের দিকে দুক্পাত 

কবে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেই প্রকৃত তথ্যটি প্রতীয়মান হবে। 

শুনা গেছে, যে শিশুটি যত বেশি রুগ্ন তার ভাঁড় না'কি তত বেশি হয়ে 

থাকে। সকাল হতে সন্ধ্য/ পর্যন্ত একভাবে নিশ্চল অবস্থায় শুইয়ে 
বাখবার জন্যে এই সকল শিশুদের কাহাকে কাহাকে অহিফেন মিশ্রিত 

জলও খাওয়ান হয়। 

সাধারণ ভিখারীর1ও অনেকে প্রবঞ্চনার দ্বার ভিক্ষা বৃত্তি করে 

থাকে। আমি এমন বহু প্রবঞ্চক ভিখারীকে জানতাম। এদের 

একজনকে পায়ে পুরু ন্তাকড়া জড়িয়ে ছিন্রবাসে সারাদিন ভিখারীদের 
সঙ্গে রাস্তায় দেখ। যেতো। কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তার রক্ষিতার 

গৃহে ফিরে দ্রামী সাবানের সাহায্যে পরিফার হয়ে সিক্ষের পাঞ্জাবী 

পরে বিজলী পাখার তলায় দুপ্ধফেননিভ শব্যায় শুয়ে রাত্রি যাপন 
করতো। এমন কি, তার সগৃহ্ণী সিনেমা! দেখারও শখ ছিল। 

ভিখারী সমাজ' সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা 

কর হয়েছে । এক্ষণে উহার কোনও পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন | শহরের 
ভদ্র তুর্ব-স্ত দালালের ভত্র গৃহস্থদের ঠকাবার জন্তে কোনও কোনও 



অপগ্নাধ-বিজ্ঞান ১৮৪ 

ক্ষেত্রে এই সব ভিখারীদের সহায়তা কামনা করে উদাহরণ স্বরূপ 

নিন্ে একটি বিবৃতি উদ্ধত কবল।ম। 

শ্ুগুন ৰলি, কি ক'রে আমি ভত্রলোকটির নিকট হ'তে দেড় হাজার 

টাকা আদায় করি। একদিন বাত্রে একজন ভিখারী কম্বল মুডি 

দিষে নয! রাস্তাব উপব শুয়েছিল। এ নিবীহ ভন্রলোক সাবধানেই 
গাডি চালাচ্ছিপেন। কিন্তু মাঝ খাস্তাব উপব কালো কম্বল মুডি 

দিষে শুষে থাকাষ তিনি মানুষটাকে দেখতে পান নি। এ ছাড়া হঠাৎ 

গাঁডিটাকে তাব দ্রকে আসতে দেখে সে উঠে পড়ে ছুট দেয়। এই 

ভাবে হঠাৎ সে-ই গাড়িব সামনে এসে পড়েছিল। তাকে বাচাবাব 

জন্তে ভদ্রলোক চেষ্টরব কোনওবপ ক্রটি কবেন নি। তদন্ত দ্বাব৷ পুলিশ 

ভত্রলোককে নরপরাধ স।ব্যস্ত কবেন। এই সময আমি শ্যামবাজাব 

থেকে এক ভিখাবী কন্যাকে সংগ্রহ ক'বে তাকে নিহত বৃদ্ধার কন 

সাজিষে তাকে দিষে ভদ্রলোকের নামে আদালতে একটা মামলা রুজু 

করিষে দিই । গৃহহীন আত্বীষবিহীন বৃদ্ধা ভিখারীব হঠাৎ একজন 

ওযারশ এসে জোটাষ ভত্রলেক এবং তদন্তকাবী পুলিশ উভষেই 

অবাক হযে যান। এরপর আমি স্থযোগ মত ভত্রলেকেব সঙে 

দেখা ক'রেতাকে উক্ত সাজানো কন্তাকে তিন হাজার টাঁক! দান 

করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে বলি। এই ভত্তরলোকটিও ছিলেন নিরীহ 

ভত্রলোক মাত্র, আদালতেব ঝঞ্ধাটে তিনি লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন নাঁ_ 

আব কে-ইবাআর তাচায। ভনত্রলোক আমার মারফৎ ভিখাবী 

মেয়েটিকে ভিন হাজার টাক] ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দান করেন। এই অথথ 

হ'তে আমি মাত্র ছুই শত টাক! এ মেয়েটিকে এই অপকার্ষে আমাকে 

সাহায্য করার জন্তে পারিশ্রমিক স্বরূপ দিই এবং পুরা অর্থ বাবদ 
একট' সাদ! কাগজে মেয়েটির টিপসহি নিয়ে বাকি টাকাটা আমি 



১৮৫ ঠশী-ভ্ডিখারী 

নিজেই আত্মসাৎ করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সাজানো 

কন্যার কার! দেখে অভভত্ত হয়েও এউ সব ধনী মোটরবিহারী ভঙ্র- 

লাকের! অর্থ প্রদান করেছেন । অনেক সময় সাজানো কন্তাগণ দ্বার 

গয়|রিশবিহীন মানুষদের দাহ কার্ধও সমাধা করানো হয়েছে। 

এর স্বারা সহজেই এদেরকে মৃত ব্যক্তির ওরারিশ সাজানো সম্ভব হয়। 

এদের বন্থ বা্তি নামী ভত্রলোকদের নিকট হুতে ধাগ্গা ছারা 

পরিচয় পত্র সংগ্রহ করতেও পেরেছে । এমন কি. তয় দাতব্য 

পতিষ্ঠানের পক্ষে নকাম্ ট্যাক্স এক্েমপশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে 
দানাথে প্রতিষিত বহু এনডাউমেপ্ট ফা হতে সহজে দান গ্রহণ 

করেছে । 

[ এই সব ন্ভিখারীব। নান|রূপে ভু গুহস্থদের ঠকিয়ে থাকে। 

এই সম্থন্ধেনিম্নে একটি বিলাতি গণ-গল্পলের অবতারণা করা যাক। ওদেশে 

মউনিপিপার্সটি ব! কবপোরেশনের লাইসেন্স ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি 

দণ্ডনীয়। ওদেশের কে'নও এক শহুরে এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা! করতে 

দেখা যায়। লোকটির বুকের উপর করপোরেশনের মোহর অঙ্কিত 

একটি বোড ঝুলানো ছিল। বাটিতে লেখা ছিল-_-অন্ধ।” কোনও 

এক পথচারী দয়।পরবশ শুয়ে লোকটিকে একটি মুত্রা দান করেন। 

মুদ্রাটি হাতে পেষে খুশি মনে অন্ধটিকে উহা নিরীক্ষণ করতে দেখা 

যায়। ভদ্রলোক এইরূপ ভাবে অন্ধকে চেয়ে থাকতে দেখে জ্ুদ্ধ 
হয়ে বলে উঠলেন, “তবে না বেটা ভূই অন্ধ?” ঠর্গী ভিখারী এতে 
বিত্রত হয়ে না'কি বলে উঠেছিল, “আজ্ঞে না, আসলে আমি 

অন্ধ নই, আমি হলাম কালা [ বধির 1, ওটা করপোরেশন লিখতে ভূল 

করেছে ।” এর পর পথচারী ভন্রলোকটি অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে ধমকে 
উঠলেন, এয] । কি বন্সি? ফের মিথ্যে কথা!” ভিখারী লোকটা 
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কেদে ফেলে না'কি তখন উত্তর দিয়েছিল, 'আজ্ঞে তা নয়। আমি 

তো কালা নই। স্যার! আমি একজন বোবা [ মুক 11”] 

কলকাতা শহরের স্যায় বড় বড় শহরে বংশ-তালিকা তো দূরের 
কথা, কাহারও প্রকৃত নাম ও পিতার নাম সংগ্রহ করাও দু্ষব 

হয়ে উঠে। ছুই পুরুষ গৃহহীন পরিচয়হীন ভাবে বাস করেছে. 

এমন লোকেরও এখানে অভাব নেই। এই কারণে এইৰপ কোনও 

এক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সেজে লোক ঠকানো এখানে সহজসাধা। 

এইরূপ প্রবঞ্চনার কাষে দুর্বত্তদের শহরের কোনও কোনও 

অসৎ উকিল ও মুনীর প্রাযই অধিক পারিশ্রমিকের বিনিমযে 
সাহায্য ক'রে থাকেন। কোনও এক মোটর দুর্ঘটনার পর দুর্বত্বরা 

মোটর চালকদের প্রায়ই ব্ল্যাক-মেইল ক'রে থাকে । এই ভিখারীদের 

কথ] বাদ দিলে গরীব বস্তিবাশী গৃহস্থরাও এ বিষয়ে পিছপাও নয । 

কোনও কোণও ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তির পিতামাতাঁও এই কাষে 
ছুর্বভ্ঞদের অর্থ প্রাপ্তির আশায় সাহায্য করেছে । এমন সব পিতাকেও 

আমি দেখেছি যারা কিনা আপন পুত্র এই ভাবে গাড়ি চাঁগা পড়াষ 

কিঞ্চিৎ অর্থ প্র।ণ্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্প হযে উঠেছে । 

এমন বহু ভিখারী ঠগী আছে যারা তৈল-য়ঙের দ্বারা তাদের 

পদ্দ্বয় চিত্রিত করে নিজেদের কুষ্ঠরোগীরূপে প্রচার করেছে । রঙিন 
মোমের সাহায্যে তারা চামড়ার উপর ক্ষত তৈরি করে থাকে । এই 

ভিখারী ঠগীদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলাযাক। নিম্নের কাহিনী 
ছুটি হ'তে এই তিখারী ঠগীদের প্রকত স্বরূপ বুঝা যাবে। 

“মৌলালীর নিকটস্থ কোনও এক স্থানে ফুটের উপর জনৈক বৃদ্ধ 

অঞ্ধকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে দেখা যেত। প্রতি দিন একজন বালকের 

স্ষপ্ধে ভর করে অতি কষ্টে অকুস্থলে হাজির হত। সন্ধ্যার 
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সময় যথারীতি এই বালকটিই বৃদ্ধকে হাতে ধরে গ্রহে নিয়ে যেত। 
এদিকে কলকাতা! পুলিশে খবর এল যে এর বৃদ্ধটি একেবারেই অন্ধ নয়। 
আসলে সে এক পিকপকেট দলের সর্দার এবং আশ্রয়দাতাও ৷ 

বহু বালককে সেতুলিষে এনে আশ্রমে ভতিকরেছে এবং তার 

আড্ডায় খোঁজ করলে চুরি ক'রে আনা অনেকগুলি অপরিচিত বয়স্ক 

বালকেরও' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। 

সেদিনও সগ্ধ্যার পর একটি ছিন্ত্র বস্ত্র পরিহিত মলিন ও অনাহার- 

কষ্ট বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে যঞ্টি হস্তে স্ুইষে পড়া দেহটাকে অতি 

কষ্টে উপরে তুলে তাকে ধীরে ধীরে পথ চলতে দেখ। গেল। এদিকে 
পুলিশ যে তাকে অন্থুসরণ করছে তা আদপেই সে বুঝতে পারে নি। 

বৃদ্ধের পিছন পিছন পুলিশও একটি নোগুরা বস্তির মধ্যে এসে পৌঁছল । 

বাসগৃহের কাছে এসে বুদ্ধটি চোখ দুটা দুই হাতে একবার কচলে 
নিয়ে সোজ| হয়ে দাড়াল । মাট-কোঠার মধ্যে তখন ভাগ-বাটোয়ার। 

চলছিল। চোরাই মাল সমেত অনেকগুলি ছোকরাকেও সেখানে 

দেখা গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বুদ্ধের নজর পড়ল পিছনের গোয়েন্দা 

পুলিশের দলের উপর | অকুস্থলে পুলিশ দেখে বৃদ্ধ উধ্বশ্বাসে ছুট 
দিপ। এদিকে পুলিশও ছিল প্রস্তত। এ বৃদ্ধের পিছণ পিছন ধাওয়। 

করতে তাদেরও একটুও দেরি হয় নি। আকাব্বাকা বস্তির পথ ধ'রে 
বৃদ্ধ অবলীলাক্রমেই তার অন্ধতা সত্বেও ছুটে চলছিল । ধর] পড়ার 

পর বৃদ্ধের চক্ষুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এতদিন 

বৃদ্ধের চক্ষুর মধ্যে স্থুল নিশ্রভ শ্বেত মাংস পিগ ছাড়া আর কিছুই 
দেখা যায়নি। এক্ষণে তার চক্কর শ্বেত অংশের মধ্যে কষ্খবর্ণের 

চস্ষমণি ছুইটি প্রকট হয়ে উন্ঠছে। এর পর তাকে আর কোনও 
ক্রমে অন্ধ ব্লা যায় না। 
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এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিশ জানতে পারে যে, বৃদ্ধ বহুদিন 
ধ'রে কচ্ছসাধন [ অভ্যাস | দ্বার! চক্ষর মণি দুইটি এমন ভাবে উপরে 

উঠাতে পেরেছিল, যাতে করে উহা! বাহির হ'তে কিছুতেই আর 

পরিলক্ষ্য হয় না। বৃদ্ধ চক্ষুব মণি দ্ুইটি একবার উপরে উঠিয়ে এবং 
একবার নিলে নামিয়ে তার এই বিবৃতির সত্যতাও প্রমাণ করে!” 

এইবার ব্যাখ্যাসহ অন্থৰপ অপব একটি কাহিনী সম্বন্ধে বলা যাক্,। 
“ফোনও এক জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট একটি 

ধুক [ বোবা | বালক ভিক্ষাব জন্তে আসে। তার মুখ-বিবরের মধো 

জিহ্বার বদলে একখণ্ড স্কুল মাংসপিওড দেখা যায় মাত্র। কোনও 

এক বিশেষ কারণে সেক্রেটাবী ভত্রপোকের মনে সন্দেহ জাগে এবং 

তিনি বাপকটিকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন । ডাক্তারী পরীক্ষা 

স্বাবা প্রমানিত হয়, ছেলেটি আদপেই মুক বোবা! নয়। আসলে সে 
বহুদিনের অভ্যাস দ্বার। জ্হ্বাটি এমন ভাবে ভিতরের দিকে গুটিফে 
নিতে সক্ষম হয়েছে, যাতে ক'বে কিনা আ"পাতঃ দৃষ্টিতে তাকে যূক 

| বোবা | বংলই মনে হয়।” 

এই "ভাবে ভিখারী ঠগীব। নগরব।সীদের প্রায়ই প্রতারিত ক'রে 

থাকে। এমন অনেক ভিখারী আছে যারা তাদের হাতের ও পায়ের 

ক্ষত আদি কিছুতেই নিরাময় হতে দেয় না। অনেকে আবার ভিঙ্কা 
না দেওয়ার কারণে তার ক্ষতপূর্ণ হস্ত দ্বারা নগরবাসীদের জড়িয়ে 

ধরে তাদের ভয় দেখিয়েছে । এই শহরে এমন অনেক বাঁভৎস 
কাহিনীও শুনা! গেছে। এই সক ভিখারীদের অপরাধী ছাড়া 

আর কি'ই বা বলা যেতে পাবে । 

এই ভিখারীর যুলতঃ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, বথ1 “একক' ও 
পমাজবদ্ধ' । ভিখারী সমাজ ও উহার সংগঠন সম্বন্ধে পুস্তকের 
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প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিখারী কর্তৃক 

প্রবঞ্চন। সন্বন্ধে মাত্র বলতে চেয়েছি । ভিখারীদের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে 

অপর একই চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে উদ্ধৃত করা হল। এই শহরে 

এরূপ ঘটন। প্রায়ই ঘটে থাকে। 
“একদিন আমি ধর্সতলা স্ট দিয়ে যাচ্ছিলাম । এমন সময় 

এগারে! বৎসর বয়স্ক একটি বালক 'আমার পথ রোধ ক'রে সাহায্য 

ভিক্ষা করল । আমি একে একে তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, সে 

এমন ভাবে সেইগুলির উত্তর দিল যে আমার মন ককণায় ভবে 

উঠল। তার কাহিনীটুকু আমি নিয়ে তুলে দিলাম । 
--'ছা, মশাই ! ছুই বছর পূর্বের ঘটনা-আমি তথন খুবই ছোট। 

আমার পিতাকে মনে পড়ে বই কি, তিনি আমাদের কত-ও ভাঁলবাস- 
তেন। আমার মাকেও তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন । 'কিস্ত কিছু পরে 

হঠাৎ তার চাকরি ষায় এবং আরও কিছুদিন পরে হঠাৎ তাকে মার 

সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখি । আমাদেরও এ সময় তিনি কটু কথা বলতেন। 

এর পর প্রায়ই তাঁকে রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখিনি । গত ছুই বছর 

হ'ল (কোথায় তিনি উধাও হয়ে গেছেন । হা, মার খুব অহ্থ, ছোট 

ভাইটারও তাই। সে বোধ হয় আর বাঁচবে না। সাত মাস 

আমাদের বাড়ি ভাড়া বাকি। কাল বোধ হয় আমাদের ওর। 

তাড়িয়ে দেবে ॥। হা! এই পানের খিলিগুল। বিক্রি হ'লে ভাইটার 

জন্তে দুধ কিনব। আজ্ঞে! আমার মায়ের ওষধ? নাতা আর 

কেন। হবে নাঁ। তার জন্তে পয়সা কই ? 
এর পরের দ্রিনই ছেলেটির সঙ্গে আমার পুনরার দেখা হয়। 

এদিন সে আর আমাকে চিনতে পারে নি। সে আমার কাছে এগিয়ে 

এএসে ভিক্ষা চায়; কিন্ত আমি অবাক হয়ে শুনি তার কাছে অপর 
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একটি সম্পূর্ণরূপ নূতন.কাহিনী। পূর্বের কাহিনীটির সহিত পরের এই 
কাহিনীর একটু মাতও মিল ছিল না | আমি তখন অবাক হয়ে যাই। 
এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে এটুকু একটা ছেলে” 

এই ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 
“আমি প্রায়ই 'দখতাম এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত উপায়ে ভিক্ষা করছে। 

লোকটি সাষ্টাঙ্গভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে সম্মুখে একটা দাগ কেটে 
উঠে পড়ছিলো। এর পর সেই দাগ বরাবর পা রেখে দাড়িয়ে আবার 
সে ভূমি চুম্বন করছিল। এইবপ ভাবে নাকি সে কোনও এক তীর্থ 
পর্ধস্ত যাবে-ঠাকুরের কাছে মানত করতে । প্রতিবারেই সেই ভিক্ষায় 

রেকাবীটা সম্মুখে রেখে দিচ্ছিল 'এবং সেখানে পয়সাও পড়ছিল 
বিস্তর । নিয়ম মত তাকে না'কি ভিক্ষা করতে করতে এই ভাবে গণ্ডি 
কাটতে কাটতে তীর্থে যেতে হবে। আমিকিন্ত দেড় মাসের মধ্যেও 
ভাকে শহর ত্যাগ ক'রে তীর্থের দিফে একটুও এগুতে দেখি নি। এইরূপ 
ভাবে অপাণু উপায়ে ভিক্ষাকে প্রতারণা ছাড। আর কি'ই বা বলা 

ষযাবে। 



ভূয়! ঢান্ুরি 

বোগাষ্ সাভিস বুরোকে বাংলাতে ভূয়া চাকুরি সংস্থা বলা হয় 
মিথ্যে প্রলোভন দ্বারা চাকুরি দিবার অছিলায় প্রতারকর। শহরের ও 

গ্রামের বেকার যুবকদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে । অধুনাকালে বেকার 

যুবকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়েই বধিত হচ্ছে । এই জন্ঠে কলকাতা শহরে 

চাকুরি দিবার লোভ দেখিয়ে ছূর্বত্তেরা প্রায়ই বেকার যুবকদের ঠকিয়ে 

থাকে । এই শ্রেণীর একজন দুর্বত্বের একটি বিবৃতি আমি নিয়ে উদ্ধৃত 

করলাম। 
“অ।মি এই বিশেষ 'পদ্ধতি দ্বারাই লোক ঠকিয়ে খাই । প্রথম 

প্রথম আমি বেকার যুবকদের জান'তাম যে অমুক অফিসের হেড, 

ক্লারক আমার আত্মীয়। তবে ছোট সাহেবকে দেড়শো। টাকা ঘুষ 
দেওয়া চাই। তা না হলে চাকুরি জোটা মুস্কিল হবে ইত্যাদি । এ 

টাকাটা দিলেই তিনি সত্তর টাকা মাইনের একটি চাকুরি পেতে 
পারেন। বেকার যুবকগণ এর পর মায়ের গহনা বন্ধক রেখে টাকা 

যোগাড় ক'রে তা আমাকে এনে দিত। তাদের এই আশ] যে চাকরি 

হ'লে মাইনে হ'তে প্রতি মাসে কিছু কিছু বাচিয়ে মার টাকা কয়টা 
তারা শোধ ক'রে দেবে। এই ভাবে বহু বেকার যুবকদের কষ্টাজিত 
অর্থ আমি আত্মসাৎ করেছি । হুতভাগ] যুবকগণের একবারও মনে 

আসে নি যে,চাকুরি জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা আমার থাকলে 

আমি নিজে এমনি ভাবে বেকার জীবনযাপন করছি কেন? এই 
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ভাবে আরও কিছুদিন লোক ঠকানোর পর আমি আমার কাধ- 
পদ্ধতির কিছুটা অদল-বদল করি। এই সময় আমি বেকার যুবকদের 

জানাতাম যে, আমি রাইটার্স বিন্ডংস্নএর একজন অফিসার এবং 

তাদের আমি ভাল চাকুরি যোগাড় করে দিতে সক্ষম | আমি সাধারণত* 

এদের এই বড় অফিসের গেটের সামনে নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করতে 
বলতাম। এ সময়. আমি গোপনে পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে 

'সামনের গেটে এসে এদের সঙ্গে দেখা করতাম এমন ভাব 

দেখিয়ে, ষেন এই মাত্র আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছি । বড় 

বড় অফিসের চাপরাশী সকল অর্থের বিনিময়ে সর্বসমক্গে আমাকে 

সেলাম জানিয়ে এ বিষয়ে আমাকে "সাহায্যও করেছে । এই-ভাবে 

আরও কিছুদ্দিন অতিবাহিতহয়। এখন আমি নিজেই একটি সাজাতন' 

অফিস খুলেছি । কর্থালি আছে, এক টাকার টিকিট সমেত দরখাস্ত 
চাই, জমার জন্যে দেয় মাত্র ২০ টাকা” ইত্যাদি লিখে কাগজে 

অযি বিজ্ঞাপনও দিয়েছি । 'এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি দরখাস্ত 

পেয়েছি প্রায় ২৭০ খানি। আর সেই সঙ্গে জামিনের টাকাও পেয়েছি 

অনেক। ভাবছিলাম এইবার আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ব। 

আর এই সময়ই কি'না আপনার] এসে হাজির হলেন ।” 

অধুনাকালে এই অপরাধ এক নূতন পদ্ধতিতে কলকাতা শহরে শুরু 

ষ্ঠ হয়েছে । সাধারণভাবে আমরা এই পদ্ধতিকে বলে থাকি জব- 

[0199 0755017811 এই বিশেষ প্রবঞ্চনার জন্য কাগজে 

রি দিয়ে দূর দূর দেশ থেকে দুঃগ্ক যুবকদের এই শহরে এনে 

তদের এক অভিনব পদ্ধতিতে ঠকানো হয়ে থাকে । এই সকল ষুবক- 

দের কেহ কেহ বিধবা মাতার শেষ গহনা পর্যন্ত বাধা দিয়ে বা 

“বিক্রি করে সেই কষ্টলন্ধ অর্থ এই সকল ছূর্তদের হাতে সরল বিশ্বাসে 
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তুলে দিতে কুগ্ঠাবোধ করে নি। এই অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত হ্বরূপ নিয়ে 
একটি বিবৃতি উদ্ধৃত কর। হ'ল । 

“আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসরপ্রাঞ্চ 

খেতাবধারী হাকিম বা স্থপারকে মোটা মাইনের সেক্রেটারি বা ডিরেক্টর 

নিহক্ত করতাম। তারপর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত, 

'মাসিক একশত টাক বেতনে বহু ক্যানভাসার ও শেয়ার বিক্রেতা চাই, 
কিন্তু পূর্বাহ্নে একশত বা ছুই শত টাকা সিকিউরিটি মনি জমা দিতে 
হবে। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায়সাহেব বা রায়বাহাছর অমুকের নিকট 

আবেদন করুন । রায়সাহেব প্রভৃতি খেতাবধারী সরকারী কর্মচারীর 

পৃর্তন পদমর্যাদার জন্যে নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি অফিসে এসে অর্থ সহ 
ধন্নাদিত। এ সকল রায়সাহেব প্রভৃতিকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের 

এই পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও এতটুকও আমর] জানাই নি। তিনি 
পর্দ৷ ঘেরা অফিসে বসে কেবলমাত্র নিম্প্রাণ নির্দোষ নখিপত্রে সই করে 

যেতেন । এদিকে আমাদের নিকট কয়েকটি শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে বহু তথ্য 

সহ ছাপা ফর্ম থাকত। আমরা এ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ করে 
চলাকীর সহিত এমন সব কাগজপন্ধে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিতাষ 

যাতে প্রমাণ করা যাবে ষে তারা আমাদের ফার্মের শেয়ার” মাঅ কয় 

করেছে। চাকুরির জন্ত এখানে তাঁরা কোনও অথ সিকিউরিটি রূপে জমা 
দেয় নি। বল! বাহুল্য ষে, আমাদের ধাপ্পাবাজিতে তারা না পড়েই 
প্রতিটি ছাপা ফর্মে একটি করে মই দিত। শক্ত'ইংরাজিতে লেখ! নানা 

তথ্য ভারাক্রান্ত ফর্মের লিখিত অর্থ তার! বুঝতে পারে না। এর পর 
আমর] তাদের কয়েকটি বাজে ভ্রব্য দিয়ে ত1 বাজারে চালাতে বলতাম 

এবং তা তার! ম্বভাবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিপৃার্ব বাজারে 
জিনিস চালাতে না পারলে তাকে বিদায় দেওয়! হযে--এইবপ এক 

অ-২--১৩ 
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মুদ্রিত হ্বীরুতি-পছ্জে তাদের দ্বারা আমরা সই করিয়ে নিয়েছি । এই সব 
কারণে তারা আমাদের নামে মামলা! করে তাদের পূর্ব অর্থ কোনও 

দিনই আদায় করতে পারে নি।” 

প্রবঞ্না-_ অন্যান্য 

"রেশন্ড. এবং কণ্ট]ঁলড দ্রব্যাদি, যথা--কাপড়, চিনি, তৈল 

ইত্যাদির জন্তে পারমিট বা ছাড়পত্র কিংবা বাড়ি বা গাড়ি সংগ্রহ 
করে দিব'শ-এই অঙ্ুহাতেও খাদ্ এবং ভ্রব্য রেশনের যুগে ছূর্বত্বর! 
দেশবাসীদের অর্থাপহরণ করে থাকে । প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য- 
দ্রব্যের ছুশ্প্রাপ্যতা এ বিষয়ে এদের স্বর্ণ হ্ুযোগ এনে দেয়। নানা- 

রূপ কৃত্রিম বাধা-নিষেধের ফলে একে ওকে উৎকোচ প্রদ্দানের প্রশ্নও এনা 

এই সময় উঠিয়ে থাকে। “অমুককে উৎকোচ স্বরূপ এত টাকা দিতে 

হবে বা অমুকের সঙ্গে আমার এইকপ হগ্ধতা আছে”_-এইকপ বচন 
বিশ্তাস বার] দুর্বৃত্তরা সরলচিত্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হ'তে বনু অর্থই 
আদায় করেছে। কখনও এই সব দূর্ব-স্তরা সিভিল সাপ্লাই ডিপার্ট- 

মেট্টের জাল অফিসার সেজে পল্লী অঞ্চলে সফরে বাহির হয়। সঙ্গে 
থাকে গভনযেন্টের যোহর অঙ্কিত তকৃমা জাটা নকল চাপরাশী। 

এই পিতলের চাপরাশটি তারা বাজার হ'তে তৈরি করিয়ে নিয়েছে । 
এই ভাবে মফঃস্বলের দোকানগুলিতে হান] দিয়ে উৎকোচ স্বরূপ তারা 

প্রায়ই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দৌঁকানদ্বাররা ভয়ে ভৃক্তিতে 

প্রথমতঃ এদের জলযোগের ঘোগাড় করে দেয়। তার পরে এদের 
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নির্দেশমত তাদের চাপরাশীকেও ব্যাপারী! খাইয়ে দেয়। এর পর 

এরা পারমিট আদি প্রাপ্তির আশার অর্থাদি উৎকোচ দিয়ে এদের 
কাছেই “ফি” বাৰদ টাকা জম দেয়। এরা যথারীতি অকুস্থলেই 
রসিদ পায় বটে কিন্তু বছদিন অপেক্ষা করেও এরা ডাকখরের 
মারফৎ কোনও পারষিটট)রা ছাড়পত কখনও পায় নি। 

এছাড়া জাল পৃলিশ এবং জাল ইন্কাম্ ও সেলস্-্যাক্সম অফিসার 

সেজেও দুর্বৃত্তরা প্রতারণা করে থাকে । জাল পুলিশ সেজে খানা-তন্াসী 
কবে দুর্বৃত্বর1 যথারীতি সাক্ষীর সামনে লিস্ট করে গৃহস্থদের অলঙ্কারাদি 
চোরাই মাল সন্দেহে গ্রহণ করে সরে পড়েছে । এইক্প চৌর্ধ- 

বৃত্তির কাহিনীর কথাও এদেশে শোনা গেছে । 

কোনও কোনও প্রতারণা অপরাধ এমন সাবধানে পরিকল্পিত হয়, 
যাতে করে প্রভারকরা সহজেই প্রচলিত দণ্ডবিধিকে এড়িয়ে চলতে 

পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হু'ল। 
এই চিস্তাকর্ষক বিবৃতিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। 
“একদিন আমি অফিস ঘরে বসে আছি । এমন সময় একটি দালাল 

ভন্রলোক এসে হাজির । কিছুদিন যাবৎ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার 
সঙ্গে আমাদের খনিষ্ঠতা চলছিল। তিনি আমাকে জানান যে, 

খড়াপুরের কোনও এক বড় রেলওয়ে কণ্টাক্টর তার কণ্টযাক্টের কাজের 
জন্যে একটি ফায়ার ইঞ্জিন কিনতে চান। এ জন্ক নাকি-তিনি চঞ্জিশ 

হাজার টাক! পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজি আছেন। আপাততঃ তিনি 

এ জন্তে কলকাতায় এসে অমুক হোটেলে বাস! নিয়েছেন, ইত্যাদি । 

এর পর আমি দালাল ভন্তরলোকের পরামর্শ মত কিছু দাও মারবার 

আশায় সারা শহরে উক্ত রূপ ইঞ্জিনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই । কিন্ত 
আমরা ধরপ কোনও পুরানো ইঞ্জিনের সন্ধান পাই না। এর পন 
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দালাল ভত্রলোক আমাকে একটি নামকরা ওআর্কশপে এনে হাজির 
করে। এখানে আমর] কুড়ি হাজার টাকা মুল্যের একটি ইঞ্জিনের 

সন্ধান পাই । আর “ৎক্ষণাৎ অমুক হোটেলে এসে উদ্ত কণ্টাক্টরের 
সহিত মুলাকাৎ করি। তার বেশভূষা1! এবং আদবকায়দা ও ভত্রতাও 

আমাকে যু্ধ করেছিল। পরের দিন ব্যবস্থামত কণ্ই,াক্টর মশাই 
একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের সমক্ষে ইঞ্জিনটি পর্যবেক্ষণ কবে 

মত দেন যে চল্লিশ হাজার টাকায় তিনি উহা কিনতে রাজ আছেন, 

এৰং এ সময় এও ঠিক হয় যে আমরা যেন ইঞ্জিনটি গর ওখানে পৌছে 

দিয়ে প্রাপা' যুল্য বাবদ চন্সলিশ হাজার টাকা নিয়ে আলি । পরের দিন 

আমি নগদ কুড়ি হাজারটাকা মূল্যে ইঞ্ছিনটি ক্রয়করে উহার ডেলিভারি 

দিতে গিয়ে দেখি উক্ত কণ্টাক্টর মশাই উধাও হয়েছেন। এর পর 
আমি জানতে পারি যে উক্ত ইঞ্জিনটির আমল মূল্য দুই হাজার 

টাকারও কম। প্রতারণাটি আসলে কণ্ট,ন্টর, দালাল এবং জাল 

ইঞ্জিনিয়ারের ষোগসাজসে উষ্ণ মেসিন বিক্রয়কারী ব/াপারীটির ঘারাই 

সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু আইনতঃ এ জন্টে তাকে কোনও রূপে দায়ী 

করা যায়নি । কারণ যন্ত্রাদি কষ্ট োলড, না হলে ফ্যাল্সি প্রাইস্-এ হে 
কোনও মুলে। উহা! বিক্রয় করা আইনতঃ অপরাধ নয়।” 

এই বিশেষ প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি ফরিয়াদীর 
ৰিরৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম : 

, “আমার কাছে একদিন রতনবাবু এসে জানালেন ধে, হরি লিং 

নামক এক বিদেশী ব্যবসায়ী এই নমুনার বছ যন্ত্র সাপ্লাই চায়। 

কয়েকদিন পরে এই দালাল রতনবাবুই আমাকে নিয়ে বহু দোকানে ঘুরে 
একটি দোকানে এরূপ কয়েকটি যন্ত্র খু'জে বার করলেন। প্রতিটি ষত্ত্রে 
জন্তু & দোকানী মাতুরাম ৫২ টাকা চেয়ে বসলেন। ওদিকে কিন্ত 
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দালাল রতনবাবু আমাকে জানিয়েছেন যে, এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি 
সিং প্রতিটি যন্ত্র পিছু ১০*২ টাক! দিতে রাজি। এর পর আমরা এ 
যন্ত্রের নমুনাসহ এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং'এর কাছে উপস্থিত হই। 

এ বিদেশী ব্যবসায়ী হবি সিং তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ডিক্সন সাছেব 
দ্বারা এ ষস্ত্রের নমুনা পরীক্ষা করিয়ে আমাকে অনুরূপ ৪*০* পিস্ যন্ত্র 

তাদের সাপ্লাই দেবার জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন। আমি প্রথম লটে 
এরূপ দুই হাজার পিস্ যস্ত্রকিনে আমার গুদামে মজুত করি। কিন্তু 
তার পরই দেখি এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাদের ব্যবস! গুটিয়ে 

নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন । এর পর আমরা বাজারে যাচাই করে 

দেখি যে এরূপ যন্ত্র বাজারে প্রতি পিসে পাচ টাকাও কেউ দিতে চায় 

না। আমি অচিরে বুঝতে পারি যে, এঁ বাঙালী দালাল, পাঞ্জাবী 

ব্যবসাধী ও তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এবং এ মাড়োয়ারী দোকানী 
প্রভৃতি সকলেই একই দলের দলী। 

আমি এর পর ত্র মাড়োয়ারী দোকানী মাথুরাষের 

দোকানে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি নিল্জভাবেই 
উত্তর দিলেন, “আরে আপনি ষে বুদ্ধিতে হেরে গেছেন। এই সহজ 

কথাটাও এখনও আপনি বুঝছেন না। এখন নিয়ে আহ্ন আপনার 

মত আর এক মকেলকে ভুলিয়ে আমাদের কাছে । তা' হলে আপনি 

আপনার হারানো অর্থ তো ফিরে পাবেনই, তা ছাড়া আপনি এ 
বাবদ আরও কিছু হি্যা বা ভাগ পাবেন।' এর পর আমি জুদ্ধ হয়ে 
তাদের নামে কেস্ করব জানালে দোকার্শী ভত্রলোক শাস্তভাবে 
উত্তর করলেন, 'আচ্ছা! এ সম্বন্ধে একটা মিটমাট করব। কিন্তু এ 

সপ্তাহে তা'হরে না। আচ্ছা! আপনি দিন তো এই কাগজে 

লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, যাতে আপনাকে ছই-ভিন দিনের 
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'ষধ্যে খবর দেওয়।! যেতে পারে । এই কথ! বলে লোকটি একটা ভাজ 

কর কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে তার নিচেটা আমাকে দেখিষে 
দিলে। আষি অর্থনাশের কারণে এমন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম 
যে, এবারও আমি তাদের ধাপ্পায় ভুলে সেইখানে আমার নাম ও 

ঠিকান। হ্হস্তে লিখে দিলাম। এর পর এ লোকটি পাশের ঘরে গিয়ে 
কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে এ কাগজটা আমার চোখের সামনে মেলে 

ধরলে দেখলাম যে, আমার সইয়ের পাশে একটা রেভিনিউ টিকিট 

এ'টে তাতে ক্রস দেওয়া হয়েছে এবং উহ্াব উপরেই মানানসই রূপে 

টাইপ করে ইংরাজিতে লেখ] রয়েছে, 'আমি অমুকেব নিকট হতে এই 

বাবদ এত টাক। ফিরত পাইলাম আমাকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে 

লোকটি অউছানি হেসে বলে উঠল, এই দেখুন ছ্বিতীযবাব আপনি 
ঠকলেন। অর্থাৎ বুদ্ধির লড়াইয়ে আবার আপনি হারলেন' ।” 

[মুল্যবান অখচ বাজাবে অচল এমন বহু ত্রব্য আছে, যেমন 

এরোপ্লেনের পার্টস। এইগুলিই প্রবঞ্চনার কর্ষেব্যবহ্ৃত হয। এক 
প্রবঞ্চিত ভত্রলোককে পূর্ধাহে সাবধান করাতে সে আমাকে বলেছিল, 
»-না,না। আমি লোভ সামলাতে পাবছি না। ছুটাকাতে ২* 

টাকা লাভ।' ব্যবসা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনভিঞ্চ ও লোভী 

ব্যক্তিরাই এইরূপে ঠকে। ] 

কার্পীঘাটের কালী মন্দিরের নিকট সম্প্রতি এক অভিনব উপাষে 
লোক ঠকানোব পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে । এই প্রবঞ্চনার জন্ত অজ্ঞ 

গ্রাষ্য ভীর্ঘযাত্রীদেরই বেছে নেওয়! হয়ে থাকে । এই অপকর্মের জন্য 

জনৈক দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি সুন্দর ফটো দেখিক্সে বলে যে, 

তার এইরূপ এক কটে। ১ টাকা মুল্যে সে তুলে দিতে পারবে । এর 

পর এ দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে .একটি ফটোর দোকানে বসিয়ে 
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দিয়ে অলক্ষ্যে সরে পডে । তার পর ফটোওয়াল। ক্যামেরায় কোনও 

প্লেট না দিয়ে মিথ্যা করে ফটো তোলার অভিনয় করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির 

নিকট মূল্য চায়। এর পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তি দালালের কথামত তাকে 

একটি টাকা দেওয়া মাত্র ক্রোধের ভান ক'রে এ দোকানী বলে উঠে, 
সেকি মশাই! কে বললে এক টাকায় ফটো উঠানে যায়? এক- 

খনি ফটে। প্লেটের মুল্যই যে ৩২ টাক1। শীপ্ত নিয়ে আহ্বন আরও 

চার টাকা।* প্রবঞ্চিত ব্যক্তি এ টাকা ন| দিতে পারলে ভার সেই 

একটি টাকা তারা ফটে ন] দিয়েই বাজেয়াগ্ত করে নেয়। তবে যদি 

বাকি চার টাক! তারা দিতে পারে তাহলে পরে সত্যকার ফটো গ্লেট 

দিয়ে তার একটা মামুলী ফটো তারা তুলে দিয়েছে । 

চাকুরি এই বাজারে হুর্ণভ হয়ে উঠায় চাকুরি-প্রত্যাশী ব্যক্তি” 

দেরই ঠগীরা অধিক সংখ্যায় ঠকাতে সচেষ্ট হচ্ছে। সাধারণতঃ মধ্য- 

বিস্ত পরিবারের শিক্ষিত বেকার যুবকরা এর শিকার হয়। এই 
সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবুতি উদ্ধত কর হ'ল। 

“এদিন একটা বুইকগাড়ি করে একটি স্থবেশ দীর্ঘকায় ভত্রলোক 
আমাদের বাটা এসে জিজ্ঞেস করলেন, “অমুক বাবু কি বাড়ি আছেন 1?” 
উত্তরে সসন্ত্রমে আমি তাঁকে জানালাম, 'আজ্ঞে, বাবা তো দিল্লী 

গেছেন। ওঃ তাই না'কি?' একটু চিন্তিত ভাবে ভত্রলোক বলেন, 
তবে তো মুক্কিল হ'ল। তিনি কার একটি চাকুরির জন্ত আমাকে 

বলেছিনসেন। একটা ৪০০, টাকা মাহিনার সাব-ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরি । 

আজই যে লোকটিকে দরকার .ছিল। আচ্ছা! তিনি ফিরলে এই 
কার্ডধান] তাকে দিও।' এ কার্ডধানাতে লেখ] ছিল, মিঃ এস বোজ্ক, 
9, দি, &- ইত 0০ 0, [০45৩1011 ] 50০৫৮ 0508, 1 বমি 

বিত্রত হয়ে'বললাম, আজ্ঞে আমি একজন 7, £,, আমার জন্ত টিসি 
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বলেছিলেন । এখুনি কি কোথাও যেতে হবে ? ভা চলুন তাহলে যাৰ 
আমি। তাই নাকি! আরে গুড গুড. ভবে এস শীষ” বলে 

ভত্তরলোক গাড়িভে উঠে বসলেন । আমি আর দ্বিরুত্কি না করে একটা 

হুট পরে তার পাশে এসে বসেছি । এমন যময় আমতা আমতা করে 
ভিনি বললেন, কিছু মনে করো না, একটা ভূল হয়ে গেল। আমার 

কাছে অবশ্য একশ” টাকা আছে, কিন্ত আরও ছু'শে! টাকা চাই। 

একটা কিছু কিনে ডাইরেক্টার সাহেবকে গ্রেজেন্ট দেওয়! দরকার । 
দেখ তো মারকাছেশ' ছুইটাকা হবেকি'না? অগত্যা আমি বাড়ি 
ফিরে মার কাছ হতে দু'খানা একশ' টাকার নোট এনে ভত্রলোকের 

হাতে তা তুলে দিলে ভত্রলোকটি বলেন, 'তা হলে চল মিউনিসিপ্যাল 

মার্কেটটা ঘুরে ওখানে যাই।' এর পরধর্মতলায় এসে আমার চুলের 

দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে ! একি করেছ তুযি? এই 

রকম একটা ফাস্ট ইম্প্রেশন লাহেবকে তুমি দেবে ! ছিঃ, যাও চুলটা 
সেলুন থেকে তাড়াতাড়ি ছেটে নাও। আমি তার কথামত একটা 

সেলুনে চুকে চুল ছেটে বেরিয়ে এসে দেখি ভত্রলোক টাকাসহ এ 
গাড়ি করেই অন্তর্ধান হয়েছেন ।” 

প্রবঞ্চনার পদ্ধতিসকল বিবিধ রূপের হয়ে থাকে । নিয়ে অপর 

আর এক প্রকার প্রবঞ্চন। সম্পর্কীয় বিবৃতি উদ্ধৃত কর। হল। 
“আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার লময় অমুক বিখ্যাত জন্রীর 

দোকানে একশ' টাক! ভাজিয়ে যার দশ টাকা যূল্যের একট! গহনা 
কিনে নিয়ে এল। দোকানটি খরিদ্ধারবন্ছল হওয়ায় এরূপ বু একশ” 

টাকার নোট সেখানে জমা পড়ে । আমর! কিন্তু এ একশ" টাকার 

নোটটির নম্বর পূর্বাহ্ধে টুকে রেখেছিলাম । এর পর বিকাল. তিনটায় 
খ্ার্ষি উ দোকানে এসে একটি দশ টাকার নোট দিয়ে পাঁচ টাকা 



২১ প্রবঞ্চনা-- অন্যান্য 

মূল্যের একটি রূপার কৌটা কিনি। এ কাউণ্টারের বিক্রেত! আমাকে 
পাচ টাকা ফেরত দিলে আমি সবিন্ময়ে বললাম, “এ'্যা, এ'কি মশাই ! 
আমি যে একশ” টাকার নোট দিয়েছি 1 ততক্ষণে এ দোকানী এ 

দশ টাকার নোটটি বনু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিয়ে এই বাকে 

রেখে দিয়েছেন। দোকানী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে আমি 

আমার [নাট বুকে লিখা একশ" টাকার নোটের নম্বরটি তাকে দেখিয়ে 
বললাম, 'দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটি আপনাদের এ বাক্সে আছে 

কিনা? দোকানী খুজে তার বাক্স হতে নম্বরের একশ' টাকার 

নোটটি বার করে অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, “ওহো ! তা'হলে 

আমারই ভূল হয়ে গিয়েছে ।' কিন্তু এ দোকানী যদি তার পূর্ব 

লিদ্ধান্তে অটল থাকতেন তাহলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে 
পুলিশের সাহায্যে এ নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম 
ষেএঁ নোট আমারই |” 

অভাব অনটনে মাস্থষ বেপরোয়া হয়ে উঠায় তাদের বুদ্ধিভ্রংশ 

হয়। এই সময় নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো সে ভাসমান খড়-কুটোও ধরতে 

রাজি। এইরূপ মানসিক অবস্থাতে তারা আশাভঙ্গজনিত দুঃখ 

পেতে চায়নি । বহু ক্ষেত্রে ভুয়া খেলার [ চান্স ধরাই ] মতো তারা 
এগোয়। এই সম্বদ্ধে নিয়ে একটি ঘটনামূলক বিবৃতি উদ্ধত করে 
দিলাম। 

“এ ভন্ত্রলোকটি বারাকপুর মহুকুমার এক ফ্যাকটরির কর্মচারী । 
আমাকে এসে জানালো যে ৩*”.টাকা লেবার অফিসর এবং ওআর্কস্ 

ম্যানেজারকে দিলে তবে আমার চাকুরি হবে। সে এও ৰললে খে 
তাদের ফ্যাকটরির বড়ে! ম্যানেজার উৎকোচ গ্রহণ করেদ না। আমি 

পড়পীর্দের কাছে ধারধোর করে ১০*২টাক! সংগ্রহ করে ভাকে তা দিই।' 
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সে উহা গ্রহণ করে কি ভেবে রুখে উঠেতা আমাকে ফেরত দিয়ে 

বললে, না না মশাই ! যদি ৩০*৯টাকা যোগাড় করতে পারেন তো 

আনন, নইপে আমার দ্বারা আপনার চাকুরি যোগাড় অসম্ভব । 

এই ভাবে এঁ টাকা ক্রোধের সাথে ফেরত দেওয়াতে তার উপর 

আমার বিশ্বাস বাড়ে। এর পর আমি তার পরামর্শ মত স্ত্রীও 

মা'র গহন] খুলে তা তারই পরিচিত এক সেকরাকে বাঁধা দিয়ে বাকি 

২*০২টাকা সংগ্রহ করি। আমি পরে শুনি যে ব্যক্তি এই ভাবে 

বছ ব্যক্তিকে, মায় তার নিজের ও কাজিন ভাইদের এবং তার নিজ 

খুভ শ্বশুরকে চাকরির লোভ দেখিয়ে ঠকিয়েছে। আমি প্র ১**, 

টাকা বাদে আর টাকা তাকে না দিলে সে ত্র ১০* টাকাই 

গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করতো । এরূপ ঘটনাও দুই এক ক্ষেত্রে 

খটেছে। কয়েক ক্ষেত্রে সে অপরের জমি দেখিয়ে ১-* টাকা 

গ্রহণান্তে বায়না পত্র করেছে । এর পর মুল দলিল তৈরি করবার 

অজুহাতে সে সেটা চেষে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। কম মূল্যে 
জমি সংগ্রহে প্রয়াসী বহু নির্বোধ ব্যক্তিকে সে অপরের জমি বিক্রয় 

করে। এমন কি এক অনভিজ্ঞ সছ্ভাগত পূর্ব দেশের বাস্তহারাকে 

সে গড়ের মাঠের মন্ুমেণ্টের নিচে এক বিঘা জমি বিক্রয় করবে বলে। 
এই ব্যক্তির প্রধান সহায়ক তার নিজেরই এক ভ্রাতা । সে দুরে নিরা- 

পদে থেকে তারই সহায়তায় গুরবঞ্চন দ্বারা উপাজিত অর্থের ভাগ 
নেয় এবং আদালতে তদ্বির তাগিদ করে। কখনও কখনও গুণ 

আমদানী করে এরা নিজেদের শক্কি বর্ধন করে। এই ভয়ে অনেকে 

এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় না। এই ব্যক্তি 

এতো লোককে ঠকিয়েছে যে তাদের ভয়ে তার কর্মস্থলে যেতে পর্যন্ত 

সে অপারক!। এখন সেক্ষুধার তাগিদে এই তাবে এখনও লোক 



২০৩ মিথ্য। বিজ্ঞাপন 

ঠকায়। লে তার নিজের স্ত্রী পুত্র ও কন্তাকেও অপকার্ষে তার সহায়ক 
রূপে নিযুক্ত করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই থে তার অন্ত 
ভ্রাতাটির সক্ক্রিয় সাহায্য মধ্যে মধ্যে বন্ধ হলে সে সতভাবে জীবন 
বাপনে প্রয়াস পায়। আরও আশ্র্য এই যে, তার এ ভ্রাতাটি 
তারই কর্মঞ্ছলে বেশি মাহিনার এক চাকুরে। এক প্রবঞ্চক উকিল 
ভত্রলোক এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করে। ইনি স্থানীয় সরকারী 
কর্মীদের উপর এদের রক্ষার্থে প্রভাব প্রয়োগও করে থাকেন।” 

মিথ্যা বিজ্ঞাপন 

মিথ্যা [তুয়া] বা অলীক বিজ্ঞাপনের ইংরাজি নাম 'বোগাস 
এডভারটাইজমেন্ট। এরূপ বিজ্ঞাপন পত্রিকাদিতে দিয়ে দুর্ব-স্তরা 
সরল চিত্ত ভন্রলোকদের ঠকিয়ে থাকে । বিজ্ঞাপন ছারা মানুষের মন 
ভুলিয়ে দূর্ব্তরা মন্দ ত্রব্য ভাল বলে প্রায়ই দেশবাসীকে অধিক 
মূল্যে গছিয়ে দিয়েছে । এই বিজ্ঞাপন বাক্প্রয়োগের কাজ করে। 
এই কারণেই ইহা সম্ভব হয়ে থাকে। এদের অনেকে ভি, পি, করে 
মফঃস্বলে মাল পাঠায়। কিন্ত তারা আসল মাল না পাঠিয়ে পাঠায় 
নকল মাল। এসন্বদ্কে পরে আলোচনা করা হুবে। বহুদিন পূর্বে 
কোনও এক শহরে এক বিজ্ঞাপন দেওয়! হয় “ছারপোকার অব্যর্থ 
ওধধ ) দ্বুই টাকা মনি অর্ডার করে পাঠান চাই। এ ছাড়া পত্রের 
সঙ্গে এক আন! মুল্যের একটা ডাক টিকিটও।” যে সরুল ভত্রলোক 
এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছিলেন, তারা কয়েকদিন পরে 
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“ছারপোকার ওষধের” বদলে এক পত্র পান । পত্রটিতে এইরূপ লেখা 

ছিল--ধারা আর মারে ।” 
যৌন ব্যাধি ও যৌন-শক্তিহীনতার ওঁষধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ছারা 

অধিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের ঠকান হু'য়ে থাকে । এই অপরাধ 

নিবারণের জন্ক বিশেষ একটি আইনও সম্প্রতি প্রণয়ন কর] হয়েছে। 

কিন্ত এই ব্যাধি গোপন করার প্রবণতার জন্য উহা! কার্ধকরী হয় নি। 

এ ছাড়! অপর আর একটি অপরাধও এই বিজ্ঞাপনের লাহায্যে 

দুর্বস্তর1! করে থাকে। এই বিশেষ প্রবঞ্চনাকে ইংরাজিতে বলা হয় 
সাইকেল চেন [০১০12 ০1781. ]1| বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করা 

হয়£ “কেউ পাঁচ টাকা পাঠালে পঞ্চাশ টাকা পাঠানো হবে ।” 
দুর্বত্তর! এজন্য রীতিমত অফিলও খুলে থাকে । এরা মানুষকে বুঝায় 

যে, এই চেন্ কখনও ছিন্ন হবে না। অনস্ত কাল ধরে এক দল টাকা 

দেবে এবং অপর আর এক দল উক্ত হারে টাকা পাবে । এরা 

বলেন, পৃথিবীতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির হার এমনিই বেশি । পরথিবীর 
মানুষ নিঃশেষিত না হলে এই চেন্ কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, ইত্যাদি। 

কিন্তু ইহা অভীব মিথ্যা । পৃথিবীর সব মান্থৃষ এই ভাবে এ অফিসেই 

টাকা পাঠালেও প্রত্যেক অর্থ-প্রেরক প্রেরিত টাকার অতগ্ুণ বেশি 

টাকা পেভে পারে না। আসলে এই সব ঘুর্বস্তর! মাত্র কয়েকজনকে 

প্রতিশ্রতি মত টাকা পাঠায়। এতন্বারা মানুষের লোভ বেড়ে গেলে 

শেষে এদের কয়েকজন পাঁচ টাকার বদলে এক সঙ্গে পাচশ”, হাজার 

ৰা ভতোধিক টাক! পাঠাম়। ইহার দশ গুণ বেশি টাক! ফিরে পাবার 
আশায় তারা এতে রাজি হয়। ঠিক এই সময়ই দুর্ব-স্তপ্না অর্থাদি সহ 
অফিস বন্ধ করে সরে পড়ে। পুলিশের চেষ্টায় এই সব ছ্বৃ়রা 
নিঃশেধিত হয়েছে । কোনও কোনও দুর্ব্ধ এই ব্যাপারে আত্মপক্ষ 



২০৫ মিথ্যা বিজ্ঞাপন 

সমর্থনে বলে থাকে যে, তাদের এই টাক! ব্যবসায়ে খাটিয়ে উদ বৃদ্ধি 
করবার পরিকল্পনাও ছিল এবং এই জন্ত পাচ টাকায় পঞ্চাশ টাকা 
পাঠান তারের পক্ষে অপস্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকমান 

হওয়ায় তার] তাদের প্রতিশ্রতি রাখতে পারে নি, ইত্যাদি । কিন্তু 
তদন্ত দ্বারা দেখ] গেছে যে তাদের এরপ ব্যাখ্যা সর্বেব মিথ্যা । 

অধুনা কালে এই পদ্ধতির একটু আধটু অদল-বদলও হয়েছে। 
এই নৃতন পদ্ধতিতে প্রথমে এক টাকা মূল্যের একটা ফর্ম বিতরণ করা 
হয়_গ্রাহক এই ফর্মে পাঁচজনের নাষ লিখে উহা এ অফিসে পাঠিয়ে 

দেয়। অফিপ তখন এ পাঁচজনের নামে এক-একটা ফন পাঠায় 

এবং এক-এক টাক! প্রতি ফর্মের জন্য মুল্য বাবদ তারা আদায় করে। 

এই ভাবে তারা তাদের কাজ হাসিল করবার জন্তে বহু গ্রাহককে 

যোগাড় করতে সক্ষম হয়। এই সকল পদ্ধতিকে নিঃসন্দেহে অপপদ্ধতি 

বলা যেতে পারে ) অন্ততঃ আমার মত অনেকেই এইরূপ মনে করেন । 

[ এ ছাড়া ভেজাল থাদ্ধকে খাটি বলে ও নকল ওষধকে আসল 

বলে চালিয়ে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে তো বটেই ! এমন কি উহার 

দ্বারা তারা তাদের প্রাণহানিরও কারণ ঘটাচ্ছে। আধুনিক বাঙালীর 

ষেধা ও স্বাস্থ্যহানির কারণ এই ভেজাল থাদ্যের অতি প্রসার। 

এছাড়া প্রসাধন ও নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি জাল করেও প্র বঞ্চনা 

কার্য করা হয়ে থাকে |] 



তেতাপ ও ফিতা খেলা 

কার্ড ট্রিক্স ৰা তেতাস এবং ফিতা খেলা রূপ প্রৰঞ্চনা এ দেশে 

'নিয় শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বারাসংতটিত হয় । ফিতা খেলাকে ইংরাজিতে 

বলা হয়, “টেপ, গ্যান্থলিও. | প্রথমে এই টেপ, গ্যাস্বলিও সম্বন্ধে বলা 

যাক । বিড, গ্যান্বলিঙ.এর ন্যার এই টেপ, গ্যান্বলিঙ.ও আসল জুয়া 

নয়। উহা এক প্রকাব প্রতারণা মান্র। এই সব প্রতারকরা প্রাষই 

দিব! ভাগে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং এই জুয়া দ্বারা নিন্ন শ্রেদীব 
ব্যজিদের ঠকিয়ে থাকে ।৬ ফিতা খেলায় প্রতারকরা একটি স্থতার 

লেত্তিকে একটি পেন্সিলের চারি পাশে জড়িয়ে নেষ। এর পর পেন্সিলটি 

বার করে নিয়ে উহা! শিকারদের [৮1০010] হাতে তুলে দিয়ে তারা 

পেন্সিলটিকে পুনরায় এই জড়ানো স্ৃতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলে। 

এর পর স্বতার একটি মুখ ধরে টান দিলে যদি উহা ফে'সে 

যায় তাহলে তার হার হলো অর্খাৎ পেন্সিলটি সুতার 

কশকে আটক না পড়লে শিকার বা ভিকটিমষের হার 

হবে । এইরূপে ফে'সে যাওয়া! বা না যাওয়ার উপর বাজি ধর] হয়। 

* কেহ কেহ মনে করেন, পুলিশের অসাধু সিপাই-জমাদার়দের 
সহিত এদের যোগসাজন্ আছে। ভারতীয় পুলিশ সম্বষ্ধে ইহ! 

সর্ধৈব মিথ্যা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহ! প্রমাণিতও হয়েছে কিন্তু 

সকল ক্ষেতে ইহ! সত্য নয়। 



২০৭ তেতাস ও ফিতা খেল! 

এই স্থত| জড়ানো এমন কায়দার সহিত সমাধিত হয় যাতে করে 

প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ছেরে যেতে বাধ্য। নিম্নের চিত্র ছুইটি লক্ষ্য 'করলে 

বিষয়টি বুঝা যাবে। প্রথম চিত্রে স্তাটি স্বাভাবিক ভাবে জড়ানো 

হয়েছে । কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রে এই হ্বতা জড়ানোর মধ্যে একটি বিশেষ 
কায়দা বা ফশকি পরিলক্ষিত হবে। 

প্রথম চিত্রের ক এবং খ দড়ির 'শ্রান্ত ছুইটি ধরে টান দিলে 

পেন্সিলটি আটকে যাবে। কিন্তু পর পৃষ্ঠায় গ ও ঘ চিত্রে প্রদশিত দড়ির 

ক গাঁ 

প্রান্ত ধরে টান দিলে পেন্সিলটি কিছুতেই আটক পড়বে না। এই 
বহ.নিন্দিত ফিতা খেগ। সম্বন্ধে বল হ'ল। এইবার তেহাপ জুত্ন! খেল। 

সম্বন্ধে বলধ।' তেতাস খেলার মধ্যেও এইরূপ অনেক ফাকি খাকে। 

তাস সা্জাবার কারদার গুপেই এইক়প সন্তররঁহ়। অনেক সময় হাতি: 
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সাফাইয়ের দ্বারা বিবি বা গোলামখানা সরিয়েও ফেলা হয়, কারথ এই 

বিবি বা গেলামের উপরই হার-জিত নির্ভর করে | তেতাধ খেলো- 

য়াড়দের ইংরাজিতে বলা হয় “কার্ড সারপার”। সাধারণতঃ একখানি 

গোলাম বা বিবি এবং ছুখানি অন্ত তাস নিয়ে এই খেলার স্থচনা করা 

হয় এবং পরে বিবি বা গোলামখান সবিঃয় অন্ত একটি সাধারণ তাস 

মুর্খ মানযদের ঠকাবার জন্যে তলে নীত হয়ে থাকে । সাধারণত: 
গরিব শ্রমিক শ্রেনীর নিবোধ লোকেবাই এই সকল প্রবঞ্চনার শিকার 

হয়। 

৪] রে 

এই সব অপরাধীর । প্রথমে নিজেদের লোকদের দ্বারাই এই খেল। 

শুরু করে দেয়। সাধারণ পথিকরা এদের জিততে দেখে প্রলুদ্ধ হয়ে 

এই খেলার যোগ দিয়ে সরা হয়। এই অপরাধীরা গিপ্টি করা 



২০৯ যৌনজ-প্রবকন। 

সোনার হার গলায় দিয়ে ঘুরাফিরা করে। দরিত্র মুর্খ শ্রমিকেরা এই 
হার দেখে এদের ধনী লোকই মনে করে--এতে তাদের ধারণ! হয় এরা 
প্রচুর অর্থ দান করতে সক্ষম। কখনও কখনও এরা অর্থ পরিত্যাগে 
অনিচ্ছুক বাকিদের অর্থাদি কেড়ে-কুড়েও নিয়েছে । এ সব ঘটনা 
ওদের মিশ্র দলের কারণেই ঘটে থাকে । 

(যানজ প্ররঞ্চনা 

এই সাধারণ প্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও দৃষ্ 
হয়। এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীর] বহু অবল] বালিকার সর্বনাশ 
সাধন করেছে । এই সব ক্ষেত্রে দূর্ত্তরা সরলমতি বালিকাদের কিংবা 
এই সব বালিকাদের অভিভাবকদের বুঝায় যে তারা এ কন্তার্দেরবিবাহ 
করবে। অভিভাবকরা এদের অবাধ মেলামেশায় বাধ! তো দেনই না, 
বরং আশাপ্রদ বুঝে একটু আড়ালে তারা সরে থাকেন_-বড়লোক 
জামাই কে নাচায়, বিশেষ ক'রে এই ছ্র্যুল্যের যুগে। এ ছাড়া 
মেয়েরাও গরিব পিতামাতার ক্দ্ধ হ'তে নামতে পারলেই বাচে। 

এরা প্রায়ই নানা অজুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দেয়। এই 
সময় বালিকার। এদের নিশ্চিত রূপে ভবিষ্যৎ স্বামী জ্ঞান করে প্রায়ই 
দেহ' দান করে থাকে। কিন্তু পরে কোনও-নাঁকোনও এক অছিলায় 
এই দুর্বৃত্তরা তাদের পূর্ব সন্বল্প ত্যাগ করে নির্িগ্গে সরে পড়ে। লঙ্জার 
খাতিরে এবং ভবিস্ততের কথা ভেবে এইসব বালিকারা এখং 

অ-২স১৪ 
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তাদের অভিভাবঝগণ প্রায়ই এদের উপর আইনান্যায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে অক্ষম হন। এই' সব সামাজিক ছুর্বলতার স্থযোগ 

দুবততরা প্রায়ই নিয়ে থাকে । “বিবাহ করবো” এইবপ প্রতিশ্রুতি না 
পেলে এই ষব বালিকার! দেহ্দান রূপ কার্য হতে বিরত থাকত। এই 
কারণে প্রবঞ্চনা-অপরাধের লংজ্গাহুযায়ী এই দূর্বৃভ্তরা প্রবঞ্চক মাত্র। 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 
এইরূপ £ 

প্যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসছুদ্দেশ্টে এমন এক পরিশ্থিতিব 

কৃষি করে, (১)যার দ্বারা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য 
অপর এক বঞ্চিকে প্রদান করে, কিবা (২) কেহ যদি কাহারও উক্তগপ 

কার্ধ দ্বারা প্রতারিত হয়ে ভার ভ্রব্যাদদি অপর কোনও একব্যঞ্জি র দখলী- 

ভূত হুতে দিতে সম্মতি জানায়, কিন্বা (৩) কেহ যদি উক্তরূপে তারিত 
হয়ে এমন কোমও এক কার্ধ করে বসে বা উহা না কার, যে কাধ 
করা বানা করার জন্তে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আধিক বা মানসিক 

ক্ষতি হয় বা হতে পারে--যাহা কি'না প্রভারিত ব্যক্তি এরূপ ভাবে 

প্রতারিত নাহলে কখনই করত নাবা তাকরতে বিরত হ'ত, 

প্রবঞ্ককদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্ধকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা 

প্রতারণ। বলা হবে।' 

শঠতার উপরি উক্ত সংজ্ঞা হ'তে প্রর্তীত হবে যে, কেবল মাত্র 

প্রব্যাপহুরণ দ্বারাই মানুষ মানুষকে ঠকায় না। অন্তান্ত ভাবেও 
মানুষ মানৃষকে ঠকাতে পারে। “ভ্ব্যপ্রদদানের” বদলে কোনও “কার্য 

করানে বা না করানয” উপরও প্রবঞ্চনা অপরাধ লংঘটিত হয়। 
যৌন. রোগগ্রন্ত নারী দি কোনিও যৌন রৌগ-ভীত সাবধাণণী ভত্র- 

লোককে প্রবঞ্চনা দ্বাক্ বিশ্বাস করায় ধে তার কোনৃও যৌন রোগ 
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নেই এবং এরূপ ভাবে তাকে বিশ্বাস করিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে 
তাকে সম্মত করায় তা"হুলে এ নারীর উক্তরূপ কার্ধকে আইনাহুসারে 
প্রবঞ্চনা বলা হবে। কারণ এতদ্বারা এ ভদ্রলোকের দৈহিক বা 

মানসিক ক্ষতি হয় বা তাহ*তে পারে। অনুরূপ ভাবে কোনও 
ভদ্রলোক যদি কোনও বালিকাকে প্র বঞ্চন। ছারা বিশ্বাস করায় যে, সে 

তাকে বিবাহ করবে [মনে মনে এইবপপ কোনও ইচ্ছা পোষণ না 

করেই ] এবং এরূপ ভাবে প্রবঞ্চন। দ্বার যদি সে সেই মেয়েটিকে তার 

সঙ্গে যৌন সন্মিলনে সম্মত করায--যাতে কিনা সেই মেয়েটি কখনই 

সম্মত হ'ত না যদি না সে উক্তবপে প্রবঞ্চিত হ'ত, তা হ'লে ভদ্রলোকের 
উক্ত কার্যটিকে আমর! প্রবঞ্চনা বলব। আইনান্ুসারে ইহা ৪২, 

ধরা মতে দণ্ডনীয় অপরাধ । 

কোনও এক বালিকাকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাষ, 

“আচ্ছা! খুকি! তুমি বলতে পার তোমরা এত সম্তা হও কেন?” 
উত্তরে প্রবঞ্চিতা বালিকাটি বলে-_ 

“কি করব আমি বলুন! সত্যি কথ। বলতে গেলে আমি প্রথমে 

কিছুতেই রাজি হই নি। সে হঠাৎ ভিখান্লীর মত আবেগপূর্ণ খবরে 
বলে বসল, 'না রাণী! এ কিছুতেই হবে না। আজকের এই জ্যোত্স্া 

রাত্রিটি চলে গেলে তাকিআরফিরবে? তোমার ভবিষ্যৎ-শ্বামীকে 

ত্বমি এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছ না! যাকে তুমি ছু'দিন পর 
মাল্যদান করবে, তাকে কি তুমি এমনিই হীন যনে কর” এর থর 

আমারও যনে কিছুটা দুর্বলতা আসে ' আমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে 

প্রত্যাখ্যান করা আমি সেদিন সমুচিত মনে করি নি | এর কিছুক্ষণ 
পরে আমিকেদে ফেলে ভার গল] জড়িয়ে বলে উঠি, 'এ কি করলে 
তুমি? সত্যি! আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো? আহি কি তধন। 
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জানতাম যে, এই কাজের পরও সে আমাকে বিয়ে না করে এমনি 

ভাবে পালাবে ?” 

এই সম্বন্ধে আদালতে নালিশ জানালে আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা 

প্রায়ই বলে, “হা, যখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম তখন 

আমি গুরতিজ্ঞামত বিবাহ করব বলেই আমি তা করেছিলাম। 

কিন্ত পরবর্তাকালে কোনও এক বিশেষ কারণে আমি আমার পূর্ব 

সঙ্থল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।” এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত 

বালিকাটির পরবর্তীকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই 

অপরাধ অপরাধী পূর্বকল্পিত রূপে করেছে, অর্থাৎ কি না শুরু হতেই 
তার মনে অসদদদেশ্য ছিল--এইরূপ প্রমাণ করতে না পারলে কেস্ 

প্রায়ই টিকে না। এই ধরনের একটি কেস্ কিছুদিন পুর্বে আমার 

গোচরে এসেছিল । এই স্থলে যুবকটি যথাক্রমে দুইটি মেয়েকেই একই 

সময় কথ! দেয় যে মাত্র ভাকেই বিবাহ করবে। বলা বাহুল্য, 

এই ছুইটি মেয়েকে সে পৃথক পৃথক ভাবে বিবাহের প্রতিক্রতি দেয়। 
এই মেয়ে দুইটির পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ জানা-শুনা না থাকায় 

তারা সহজেই প্রতারিত হয় । এই দুইটি মেয়েই স্বাবলম্িনী এবং 

বিস্তশালিনী ছিলেন । ছূর্বস্তটি যথাক্রমে কিছুদিন করে উভয় কন্তাব 
বাড়িতে স্বামী-্্রী রূপেই বসবাস করত। এই মেয়ে ছুইটি স্বগৃহে 

খাকাকালীন তাদের ভবিষ্যৎ-্বামীর জন্তে নানাভাবে প্রচুর অর্থ 
ব্যয়ও করেছে । কিছুদিন পরে দৈবক্রমে বিষয়টি উভয় কন্তারই কর্ণ- 

গোচর হ'লে উভয় কগ্তাই সেই লোকটির বিরুদ্ধে মামল। দাক্সের করে। 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে লোকটির এই অপরাধ যে পূর্বকল্পিত ছিল, তাহা 

সহজেই প্রমাণিত হয় $ কারণ সে একই সময়ে দুইটি কল্সাকেই বিবাহের 

প্রতিক্রতি দিয়ে দৈহিক হুবিধ। গ্রহণ করেছিল। এই সকল বিবাহে 
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ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত মেয়েদের সারুধানে মেলামেশা করা 

উচিত--কারণ,বিশেষ ক্ষেত্রে সামান্ত খোরপোষের মামলাছাড়া এই সব 

প্রতারকদের অন্য কোনও রূপে শায়েস্তা করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। 

সাধারণ প্রবঞ্চনার যৌনজ পদ্ধতির অপব একটি নিদর্শন নিম্বে 
উদ্ধত হল । এ বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি একটি বিশেষ চালাকীর সহিত ইংরাজ ছুহিতাটিকে প্রলুন্ধ 
ক'রে আমাকে বিবাহ করতে সম্মত করাই | আমার বাস ছিল “অতো” 

নম্বর গোয়ালটুলি লেনে। আমি মায়ের বাক্সো৷ ভেঙ্গে অর্থ ও গহনা 
চুরি করে এক জাহাজে চাকুরি সংগ্রহ করে বিলাতে আসি। এই 
বিলাতে এসে এঁ মেয়েটির সহিত আমি আলাপ জমাই এবং তাকে আমি 

প্রিন্প অব, গোয়ালটুলি', এই বলে নিজের পরিচয় দিই। এর পর আমি 
বেলের ম্যাপ, খুলে চিটাগাঙ্গের কোল হতে যেদিনীপুরের কোল 
পর্যন্ত রেখা! টেনে গোষালটুলি স্টেটের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাকে পরিজ্ঞাত 
করাই । এই ইত্রাজ ছুহিতার ভারতের মহাধনী নেটিভ, প্রিজ্সদের 

প্রতি ছুর্বলতা ছিল। তাই সহজেই আমার সাথে বিবাহ করতে 

তাকে রাজি করাই ।' 

এইভাবে যে মাত্র ওদেশের মেয়েরাই ঠকে থাকে তা নয়। এ দেশের 

মেয়েদের আরও সহজে দুর্ব,স্তর! ঠকিয়ে থাকে । আমি এমন একটি 
কল্সার কথ] শুনেছি যাকে, “চল আমরা চলে যাই, কেষন হ্ুন্দর ভার্বে 
আমরা থাকব । লেকের ধারে হলদে রঙের বাড়ি করবে! । সবুজ রঙের 

একটা নৌকা থাকবে । মধু যামিনী ভর সেখানে চাদ উঠবে | আমরা 
তখন মোটরও একট! আরবে রাখব” ইত্যাদি কথ! বলে জনৈক অতি 
নিঃস্ব ছু্বৃত্ব তাকে সহজেই আয়তে আনতে পেরেছিল । 

এই যৌদজ পদ্ধতি বার! যে ছেলেরাই মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে ভা 
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নয় । বহু ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরলচিত্ত ছেলেদের ঠকিয়ে 

খাকে। সাধারণতঃ “বাহানার” সাহায্যেই মেয়ের! এই সম্বন্ধে ছেলেদের 

ঠকিয়ে থাকে। “বাহানা” পরিশব্ব অপরাধ-বিজ্ঞানের দুর্বৃত্তদেব 
দ্বারা ব্যবহৃত একটি পরিভাষা । এই বাহানা রূপ পরিভাষাটি সম্বন্ধে 
এইবার আলোচন] করা যাক। সাধারণতঃ বূপজীবিনীর। বিশেষ করে 

এই বাহানার অভ্যাস করে থাকে। কিন্তু ছশ্চরিত্রা গৃহস্থ নাবীদের 

এই পন্থা আজ আর অজ্ঞাত নয। এদের কেউ কেউ দাদা বলে 

কাউকে জড়িযে ধরে তাদের পকেট বেষানুম হাতড়ে নিয়েছে । নিয়েব 

বিবৃতিটি পাঠ করলে এই “বাহানা” শব্দটির প্রক্কত অর্থ বুঝা! যাবে। 

“কিছু দিন পূর্বে আমি কোনও এক বূপজীবিনীর সংস্পর্শে 
এসেছিলাম । এই জাতীয় মেষেদের সহিত সেই ছিল আঁমার প্রথম 
ও শেষ সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, আমি এ মেয়েটিকে ভাল বেসেছিলাম। 

এমন কি তাকে আমি বিবাহও হয তো করতাম। এ মেয়েটি আমাকে 

প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে,এই ধারণাট। আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে এসেছে 

এই সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাদের 

বাড়ি এসে হাজির হই । সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শুনতে পাই 
আমার এ প্রিয়ার মায়ের গলা। তিনি টেলিফোন করছিলেন-_ 

হ্যালো, কে? বল বাবা, নাম বল। আমার কাছে লজ্জা কি? 

আমি চামেলীর মা, কে ? রতীশবাবু !, 
.. জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিষে 
রিমিভারটা মার হাত থেকে সোৎসাহে এবং আবেগের সঙ্গে কেড়ে 
নিল। এর পর প্রিয়তমাকে বলতে শুনলাম, “এই ছুষ্ট৬পা্জী কোথাকার, 
খুব কখার ঠিক থাকে তোমার, বাঃ! আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, 
ইন 
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ততক্ষণে আমি ওদের দরজার কাছে এসে দাড়িয়েছি। হঠাৎ 

আমাকে সেখানে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের 

ঝেশাকটা কোনও রকমে সামলে নিয়ে চামেললী বললে, 'আরে তুমি? 

আরে? এস এস, ও মা! একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাস! করলাম, 
কাকে ফোন করছিলে ? দ্বিধাহীনভাবে চামেলী আমাকে উত্তর 
করল, 'দাদাকে_দা-দা 1 হঠাৎ চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে 
উঠলেন, “ওরে ও চামি, বিশ্থ এসেছে ।” 

বিন্কর আগমনের বার্তা কানে যাওয়া মাত্র চামেলীর মুখটা 
কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল যে, সে শুধু 
বিত্রত নয়, এবার সে বেশ একটু সন্তস্তও হয়ে উঠেছে । কোনও ব্পে 
তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী আমার দিকে একবার 

চাইল। তারপর উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “কে-বিন্দা? এই 

বিনা” 
চামেলী বিন্দার নাম শুনে আমাকে আর কোনও কৈফিয়ত না 

দিয়েই ঝড়ের মত বার হয়ে গেল। এত দাদার উৎপাত আমি পূর্বে 
সেখানে কখনও দেখি নি। দশ মিনিট পরে চামেশী ফিরে এল। 

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চামেলী ধলল, 'একলাটি অনেকক্ষণ বসে 
রয়েছ, না?" গম্তীর-ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে 

এলেন 1 মুখে চোখে একটা লারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে 

কিছুক্ষণ মিটিমিটি করে সে চেয়ে রইল এবং তারপর হেসে ফেলে 
সে বলল, "ওঃ হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা ভয়নেই! ও আমার 
দাদণ, পিস্তুতো। ভাই ।' সন্দিপ্ধভাবে আমি ভখন উত্তর করলাম, 

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না? উত্তরে চামেলী আমাকে 
বললে'বাঃয়ে ! লক্জা করে না বুঝি 1? এর পর,'আসছি পাচ মিনিটের, 
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মধ্যে' বলে চাষেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম 
ধে পাশের ঘরে অপর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্যই 

এই যড়যন্ত্র। বোধ হর তাকেও “পাশের খরে কাকাবাবু এসেছে । 
এই আসছি এক্ষুনি বা এ রকম একটা কিছু বুলি বলে কিছুক্ষণেব 
জন্ত আমাকে সে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পবে ভদ্রলোককে একটু 
খুশি করে বিদেষ দিষে হয তো! সে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হত। কিন্ত 

ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করি নি। পেপার ওষেটের 

তলার তিনখান। দশ টাকাব নোট চাপা দিয়ে রেখে আমি চলে 

আমি । এব পর আর কখনও আমি সেখানে যাই নি।” 

উপরি উক্ত কপ বাধ! বুলিগুলিকে বেশ্যা সমাজের লোকেরা 

“বাহানা” বলে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আরও একটি বিবৃতি দেওষা 

যাক্। 

“উপবে উঠে গদির উপর বসে পড়তেই রাধার মা এসে পাখা 

দিয়ে বাতাম কবতে করতে বললে, 'আহা। বাবাব আমার মুখখান। 

শুকিয়ে গেছে । ওবে ওরাধু! ওরে ও মুখপুডী, এ ধারে আয় না। 

বাবা ধে কতোক্ষণ বসে বষেছেন। কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে 

রাধু এসে হাজির হ'ল। বেশ একটু সোহাগ ভবে অভিমানের থরে 
সে বলে উঠল, 'বারে। এতদিন পরে আলা হু'ল। আমার মন 

কেমন কবে না, বুঝি! এর কয়েক মিনিট পর বাইরে থেকে রাধুর 
মা চেঁচিয়ে উঠল, “ও রাধু! পাঁচটা টাকা তুই দিষে যা, ছুধওয়ালা 

বড্ড গোলমাল করছে । প্রত্যুত্তরে রাধু আমাকে শুনিয়ে চেচিয়ে 

উঠল, বারে! টাকা পাব কোথায় আমি? বললাম তো৷ তখন 

ছুধ আমায় থাইও না।” বল! বাহুল্য যে এর পর টাকা পাঁচটা বাধ্য 

হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয় $এরপ' পরিম্থিতিতে, 
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এইরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। পরে আমি শুনেছি যে” 
এগুলি টাকা আদায়ের এদের বাধা বুলি বা বাহান]11” 

ভদ্র সমাজের কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার 
দ্বারা স্বামীকে তার বন্ধুদের ধাহায্যে ঠকিয়ে থাকে । কিছুদিন পূর্বে 

কোনও এক ভত্র নারী ভ্রিতলের কক্ষে উপপতির [স্বামীর বন্ধু ] সহিত 
প্রেমালাপের পর নীচে নেমে স্বামীকে অনুযোগ করে, “যাও, তোমার 

সঙ্গে কথা৷ বলব না। এতক্ষণ ধরে একল1 থাকতে আমার ভাল 
লাগে নাকি! ও কি নিষ্ঠুর গো তুমি?” উপপতিটিও [ত্বামীর বন্ধু ] 
বন্ধুপত্বীর সহিত নেমে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিও 

তাঁর বৌদির উক্তিটি সমর্থন করে বন্ধুকে ভত্খসনা করে বললেন, “সত্যি ! 

এ তোমার ভারি অন্তায়। এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব ছুঃখই 
করছিলেন । কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ি এস। বুঝলে ?” 

ইহা অবশ্য আমার শুধু শোনা কথা নয়। বছ অভিজ্ঞতা 
থেকে আমি এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এই ধরনের “বাহানার” 

হবার শ্বামী আীকে ও স্ত্রী স্বামীকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিয়ে 
থাকে। বস্তত পক্ষে এ পৃথিবী এ যুগের 'মেক্ বিলিভের' পৃথিবী | 
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“চুরি বিদ্ভা বড বিদ্ভা, যদি না আমি পড়ি ধবা।” পৃথিবীর 

চৌধটিটি কলা বিদ্বার মধ্যে ইহা একটি অন্ততম কল1। ইহাকে মহা- 
বিদ্ধাও বলা হয। অনেকেব মতে চুবিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যা । 
দ্ব্যা্দিব স্বত্বাধিকারিত্বের স্ষ্টিব সহিতই ইহাব উৎপত্তি । পৃথিবীতে 
এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষ বনেব ফলমুল খেযে জীবন ধারণ 
করত। অবশ্বয তখনকাব অবণ্যার্দিতে ফলমুূলও ছিল অপর্যাপ্ত । 

এই কারণে সঞ্চষেব মনোবৃত্তিও তখন কাহাবও মনে স্থান পায় নি। 

প্রত্যেককেই স্ব স্ব খাগ্ভাদি পবিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে বাধ্য 

হ'তে হ'ত। এব পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিব সঙ্গে স্থান ও খাছ্যেব অভাব 

ঘ্বটে। মানুষ তখন ভবিষ্যতের আশঙ্কার সঞ্চয় করতে শুরু করে। 

প্রথম প্রথম পচ্যমান বিধাষ অধিক শশ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয নি। 

কিন্তু পরবর্তীকালে মুদ্রানীতি প্রচলনের পর তাদেব এই অন্ববিধা 
দূরীড়ত হয। সকলের পক্ষে সমান ভাবে খাছ্যবন্ত এবং অর্থ সঞ্চয 
করা সম্ভব হয় না। ফলে পৃথিবীতে ধনী ও নির্ধনের এবং নিবলস 

ও অলস লোকের তৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে যে সকল লোক কর্মালস 

ছিল, তার্দেরই মধ্যে কেউ কেউ চুরির অভ্যাস করে। পরবর্তীকালে 
মানুষ এই চুরির বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠলে এদের মধ্যে যারা অতি 

ধূর্ত তারা প্রবঞ্চনাব আশ্রয় নেয়। তবে চুরিই যে পৃথিবীর প্রথম 
অপবিদ্ভা ভাতে সন্দেহ নেই। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে শক্তিমান 

ব্যক্তিরা অপরের সঞ্চিত দ্রব্য কেড়েও নিত এবং এদের মধ্যে যারা 
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দূর্বল ছিল তারাই করত চুরি। এই চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি 
রক্ষার কারণেই মানুষ প্রথষে সমাজ এবং পরে রাষ্ট্র গঠন করে। এ 

কথা স্বাকার্ষ যে এই চৌর্ষ প্রভৃতি অপরাধের প্রাছ্র্তাবই মানুষকে 

সভ্য করেছে । 
কেহ কেহ বলে থাকেন যে মানুষ চুরি বিদ্যাটি পশুপঙ্ষীদের 

নিকটেই প্রথম শিক্ষা করে। বস্তরতঃ, এক পশুর সংগৃহীত খাছা অপর 

পণ্ড প্রায়ই চুরি করে থাকে। পশুদের সংগৃহীত খাছ্াদি মানুষও যে 
চুরি করে নি তা*ও নয়। আজও পর্যন্ত মানু মৌমাছিদের সংগৃহীত 
মধু, পক্ষীকুলায় হতে পক্ষীশাঁবক ইত্যাদি চুরি করে থাকে । এমন কি, 

ব্যাত্বকুল সংগৃহীত মৎস্যও মানুষ চুরি করে থাকে । হ্ন্দরবনের মধ্যে 

এমন অনেক নদী আছে যার জল না'কি ভাটার সময় অতি সত্বর 

সরে যায়। এক শ্রেণীর ব্যান্্ নাকি এই সময় ভাটার কারণে 

অপসারিত জোতের সহিত ছুটে চলে এবং এঁ সময় তারা সম্মুখে মৎস্য 
পেলেই উহা বালির তলে পুতে রাখে ; এই ভাবে মাছ পু”্ততে পু*ততে 

সে নর্দীর মোহনার মুখ পর্ধস্ত চলে যায়' এরপর সে ফিরে এসে 

মাছগুল1 একে একে নাকি উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করে। এদিকে শিকারী 
মান্ুষর। এ ব্যান্তের পিছু পিছু ধাওয়া করে ব্যান্ত্রের কষ্টলন্ধ মংস্যগুলিকে 

তার অগোচরে উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে । ঘটনাটি অবশ্য আমার 
শোনা কথা হলেও উহা অবিশ্বাত্য নয় যে মাহ্ুষ ব্যাগ্জের দ্রব্যাদি 
সরি করতে সমর্থ, সে কবিধে পেলে মানুষের ত্রব্য চুরি করবে এতে 
আর আমাদের আশ্চর্য হবার কি আছে? যাই হোক,মানুষ মাহষের 

দ্রব্য ছুরি করলে মহুস্য সমাজে উহাকে অপরাধ বল] হয়। এই 

সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত 

হয়েছে । এস্থলে উহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। এইবার এই 
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চৌর্ধ অপরাধের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাক. 

ভারভীয দণ্ডবিধিতে ১৭৮ ধারায় চৌর্ধ অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া 

হয়েছে এইকপ-- 

“কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির যা অস্থাবর ত্রব্য 

দখলীভূত ব্যক্তির বিনান্বমতিতে আত্মসাৎ বা ক্ষভি সাধনের উদ্দেশ্যে 

অপসারণ করে তো তার এই কার্ধকে [ অপকার্ধকে ] চৌর্য কার্য 
বলা হবে ।” 

সাধারণভাবে আমরা এই চৌর্য অপরাধকে ছুই ভাগে বিভক্ত 

করে থাকি, যথা-বহিঃচৌর্য এবং গৃহচৌর্য। এই গৃহচৌর্য তিন 
প্রকারে সমাধিত হয়। উহাকে আমরা যথাক্রমে সরলচৌর্ধ, সবল- 

চৌর্য এবং ভূত্যচৌর্ধ বলে থাকি। সাধারণ ভাষায় আমরা 
সবলচৌর্কে বলি বাড়ির চুরি বা হাউস্ থেফট,, সবলচৌর্কে বলি 
সিদেল চুরি বা বারগলারী [847৫187] এবং তৃত্যচৌর্যকে 
বলি চাকর হিসাবে চুরি বা থেফট আজ সার্ভেপ্ট,। এই বিভাগ 
কয়টির ষথার্থ সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪৫৪ ও ৪৫৭ এবং 
৩৮১ ধারায় দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে বহিঃচৌর্কে আমরা 

ভিনটি ভাগে বিভক্ত করে'খাকি । ঘথ1--€১) গাঁটকাটা, €২) জেবকাটা, 
(৩) পিকপকেট বা পকেটমার। এই পকেট মারের বাইরে আছে 

ছিপচকা ব। ছিন্লক চোর ব1 ছিনান্দ্রার [ 577101197] যার! শিশু এবং 

মেয়েদের হার ইত্যাদি ছিনিষে নেয়। এই প্রকার চোরেদের বলা 

হয় ছি“চকা চোর । আরও আছে উত্ভতোলক চোর বা চোরোস্বো- 

লক। এই উত্তোলক চোর [ পিফটার ] তিন প্রকারের হয় ; যথা 
শকটন্উস্তোলক [০710 116617], বিপণি-উদ্বোলক [97100 11ত1 1 

এবং পাশব-উত্তোলক [ ০৭60৩ (7161 11 
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এই ছিন্্রক চোর বা ব্যানার, জেবকাট চোর [. 01০1-0০০/৩% ), 
এবং উত্তোলক চোরদের কার্ধকে একত্রে বলা হয় সহজচৌর্ধ । এই লকল 
অপরাধীরা কোনও অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করে না। আঘাত হানা 

এদের স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। ব্যক্তির পোশাক বা দেহ হতে কিংবা 

তার সন্নিকট হু'তে চুরিকে সহজচৌর্য বলা হয়।* কোনও বাক্তির 
পকেট, গাত্র বা হস্ত হ'তে ব। তার সন্নিকট হু"তে দ্রব্যাদি অপহরণ করার 

বৈজ্ঞানিক নাম সহজচৌর্য। ভারতীয় দগুবিধির ৩৭৯ ধারায় এই 

অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । পিক্্পকেট বা পকেটমার এই 
সহজচৌর্ধের অন্তর্গত একটি অপরাধ । পুরাকালে মানুষ যখন কোর্তা 
পরত না এবং টাকাকড়ি প্রায়শঃই গাঁটে বা টশ্যাকে রাখতো, 
তখন সেখান থেকে টাকা অপহরণ করা হ'ত। এই জন্তে তখনকার 
যুগের এইরূপ অপরাধীদের বল! হ'ত গাঁট-কাটা। এক্ষণে জেব বা 
পকেটের সমধিক প্রচলনের ফলে এই গাঁট-কাটাইদের নুতন নাম 

হয়েছে জেবকাটা বা পকেটমার। মানুষের পোশাক ও ব্যবহারের 

পরিবর্তনই ইহার অন্যতম কারণ। এক্ষণে বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র 
কয়েকজন গাঁটকাটা আছে। এর! মাড়বারীদের কাপড়ের গিস্ট 

কেটে অর্থাপহরণ করে। অধুনা কেউ কাপড়ের গাঠে বা থুটে 
টাকা না রাখাতে এর আজ বিলুণ্ির পথে । ৃ 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চৌর্য অপরাধকে নিয়োক্ত রূপ করেকটি শ্রেনী ও 
উপশ্রেণীতে ভাগ কর যেতে পারে । কারণ, অপরাধীদের শিক্ষা-দীক্ষা 

«৬ অসাধারণ চৌর্যও এই সহজচৌর্যের একটি উপশ্রেমী। 

এই সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। অসাধারণ চৌর্ষের 

সাথে অসাধারণ প্রবঞ্চনার কিছুটা মিল আছে'। 
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ও উহার্দের দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের সহিত এই সকল 

শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দেখা যায়। 

চৌর্য 
. --ি 

্ ষ্ছ 

নির্বল 
| 

সবল 

হি কি 7 
স্পেস” পপ 

| 
, অসাধাবণ সামার" 

| | 
সহজ মিশ্র হার রা 

পদ ] | ৃ 
বিপণি- পশব- শকট- ছিন্রক- জেবকাটা বা 

উত্তোলক উত্তোলক উত্বোলক চোর পকেটমার 

পকোঃমাল 

পকেটমার তথ] পিকপকেটরর! তিনটি প্রধান শ্রেদীতে বিভক্ত । 

কালের গতিতে পোশাকের পরিবর্তনের সাথে উহার উদ্ভব । উহাদের 

যথাক্রমে, গাঁটকাাই, জেবকা্রাই ও তুলমারীয়া বল। হয়। এদের 
প্রাথমিক অপরাধীর একক ভাবে কাজ করে ও বারে বারে কার্যপদ্ধতি 
বদলায় কিন্ত এদের পুরানে! পাপীরা একই প্রকার কার্ধপন্ধতি রক্ষা 
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করে| এর] সর্দারের অধীনে ছোট ছোট দলে |্ব স্ব পদ্ধতি অনুযায়ী ] 
কাজ করে। 

(১) গাঁটকাউ্টা--পূর্বের যাক্থুষ ধূতি ও চাদরে শোভিত হতো। 
এ সময় এর] পরিধেয় বস্ত্র কোমরের নিচে ] গাঁটে বা টে'কে অর্থ 

রাখতে || এই গাঁট তারা ছুরি দিয়ে কাটতো৷ বলে এর] ছিল গাঁটকাটা। 

এখন মানুষ কোট ও প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত হওয়াতে এই অপরাধীদের 
প্রয়োজন ফুরিয়েছে । তবে বড়বাজার অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ী আজও 

গাটে অর্থ রেখে ঘুরাফিরা করে। এখন ওদের কম সংখ্যার জন্য 
এ অঞ্চলে নয় জন গাঁটকাটা আজও কে আছে । মোটরের 

প্রাছর্ভাবের পর ঘোড়ার গাড়ির মত ওর] একেবারে বিদায় নেয় নি। 

(২) জেবকাট্_-আজকাল মানুষ পকেটে টাকা কড়ি রাখে। 

এজন্স এরা ব্লেড বা ছুরি দিয়ে এদের পকেট কাটে । এদের চাপ 

জ্ঞান অত্যধিক । কতটা চাপ দিলে শুধু পকেট কাটবে এবং গায়ের 

চাষড়। কাটবে না__তা এর। এদের চাপবোধের কারণে জানে ও বুঝে 

এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। এদের কার্ষপদ্ধতি পরে বিবৃত করা 

হবে । 

(৩) তুলমারী--এরা হাতের আঙ্লের সাহায্যে পকেট হুতে 
কায়দ। মত ব্যাগ তুলে নেয়। এদেরকেই ইংরাজিতে পিকপকেট ও 

বাঙলাতে পকেটমার বল। হয়ে থাকে । এদের বিবিধ দলের বিবিধ 

কার্ধপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে বিবৃত করা হবে। 

বিঃব্রঃসিদেল চোরদের মত এরাও সর্দারের অধীনে ছোট- 

বড়ো দলে কাজ করে। বস্তর বিরুদ্ধে [যন্ত্রের দ্বারা] বলপ্রয়োগী 

সবল অপরাধী বিধায় বাধা পেলে দি'দেল চোর কখনও কখনও 

ব্যকিকেও আতাত করেছে । কিন্তু পকেটমারগণ বস্ত বা ব্যক্তির রিরুষ্ধে,' 
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বলপ্রয়োগী অপরাধী নয়। ভাই এরা ধর] পড়লেও কাউকে কখনও 

আঘাত করে না। প্রক্কত পিকপকেট অপরাধী সম্পর্কে ইহা অতীব 

সত্য। তবে প্রাথমিক তথা উঠতি অপরাধীদের পক্ষে কদাচিৎ এব 
ব্যতিক্রম হতে পাবে । বেশ্টা-সস্তোগ, বস্তিবাস, হুল্লোড়, অর্থ পাচার- 

কাবী [ নম্বরীনোটেব ক্ষেত্রে ] প্রক্কৃত [ উৎকট | পিকপকেটদের আচরণ 

সিদেল চোরদের সমতুল। তবে এরা সিদেল চোরদের মত 

অতো উগ্র প্ররূতির হয না। পকেটমারর] প্রথমে পরম্পবেব পকেট 

মেরে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে। স্বয়ং সর্দার এদেরকে কায়দা 
কানুন শিক্ষ। দিয়ে পাকাপোক্ত করে তুলে। এদের বেপবোয়। 

করবার জন্টে এদের জেল ঘুরিয়ে আনারও রীতি আছে । এইভাবে 
এদের জেল ও পুলিশ ভীতি দূর কবাহয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতি 

হতে উহ! বুঝা যাবে । 
“লাক্ষাৎ তাবে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে সে আমাকে নিয়ে ইামে 

উঠলে।। এর পব সে একজনের পকেট সাফ কবে ব্যাগটা! আমার হাতে 

দিয়ে গা” ঢাকা দিলে । সে সরে পড়তে পারলেও আমি বামাল সমেত 
ধরা পড়লুম। পথে ও থানাতে বেদষ মার খেলাম। এরপর আমার 

মেয়াদও হয়ে যায়। খালাসের দিন সর্দাবের হুকুমে সে জেলের 

বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে পাকড়াও করে সর্দারের 

কাছে আনলে সর্দার বললো”_ঠিক হ্যায় বাচ্ছা । ডরো মাৎ। 
তুম তুরণ শেয়না হোগী। এর পরের কাজগুলিতে আমি বন্ুদিন ধরা 
পড়ি নি।” 

[সিদেল চোর ও পকেটমারদের দলপতি তাদেরকে বহুবিধ শিক্ষা 

দেয়। ওদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মার সহ করার শিক্ষা। নূতন বালক 
বলে ভি হলে সর্দার তাকে বেপরোয়া যার দিতে থাকে। এতে তার 
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ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে ও মুখ ফুটবলের মত ফুলে উঠে। কিন্ত 
অততেও সে বালকের চোথ দিয়ে জল পড়ে না।' এতে সর্দার খুশি 
হয়ে তাকে কাছে টেনে আদর করে বলে-- সাবাস । পুলিশ পিটনেভী 

একুছ নেহী বাতাবে। ত্বরণ এ রঙরুটসে লায়েকী বেনে যাবে ! 
কুছ রোজ বাদ হামাদেব মত উ পন্ক। শেষনা বনবে। এব পর এর 

মুখে চোখে ওষধ লেপন করা হয়। এইরূপ সর্বতোমুখী শিক্ষা এরা 

পেয়ে থাকে । ] 

এদেরকে কচি নাউ-এর উপর ভিজা ন্তাকড়া জড়িযে এ কাপড় 

ব্লেড দিয়ে কাটতে অভ্যাস করানো হয়-এমন ভাবে যাতে শুধু এ 

কাপড়ই কাটা পড়ে, কিন্ত নাউ-এর গাষে ছুরির আচড়ও না পড়ে। 
এছাড়া এরা গালের কমির ভিতর কৃত্রিম থলির মধ্যে লাল রঙের 

গুট পুরে রাখে । ধর। পড়ার পর নিজেরাই প্ররোচন। দিয়ে মারধর 

খেতে খাকে। এ অবস্থাতে তারা মুখ হতে ঝলকে ঝলকে কৃত্রিম 
বক্ত বমন করতে শুরু করে । পরে এরা ম্বতের মতন শুয়ে পড়লে খুনের 

দাষ এড়াতে জনতা সেখান থেকে সরে পড়ে । 

এদের কর্মক্ষেত্রের স্থানীয় ইপোগ্রাফি সম্বন্ধে এদের পুঙ্ানুপুঙ্খ 

বপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্মস্থানের অলিগলি ও পলাবার বা 

নুকবার প্রতিটি স্থান ও উপায় এদের নখদর্পণে আছে। এইজগ্ 
নিমেষে অদৃশ্য হতে এরা সক্ষম । 
পকেটমারগণ নির্বল-চৌর্ধাপরাধীর একটি উল্লেখযোগ্য উপশ্রেনী । এরা 

প্রায়ই দল বেঁধে কাজ করে। সাধারণতঃ এরা পদ্থিল বন্তিগ্রাষে বাস 
করে। এদেপন অধিকাংশই মোসলেমধর্মী হিনদীভাষী। কিছুসংখাক, 
বাঙ্গালী ও পশ্চিমী হিস্ুও এদের মধ্যে আছে। এর প্রায়ই তাদের 

সর্দারষের 'অধীদে কাজ করে। এদের এক একটি দলে, ১.৭ 
আ-২৯১৯৫ 
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জমেরও অধিক ব্যক্তি যুক্ত আছে । কখনও কখনও ওর এককভাবে 

কার্ধ করে থাকে । কখনও কখনও ব1 এরা দল বেঁধে অপকর্মে বাহির 
হয়| পূর্বে এদের দলগুলি অত্যন্তরণ গঠিত হ'ত। পুর্বে এদের 
নিজস্ব অফিসও ছিল। এই অফিসগুলি চলস্ত [ 10105105 ] ছিল? 

পুলিশের ভয়ে এর! প্রতিদিনই এক বস্তি হতে অগর এক বস্তিতে 

এদের অফিস বা আড্ডাখর স্থানান্তরিত করেছে । দলের লোকেরা 

দিনান্তের স্ব স্ব উপাজিত বস্ত বা অর্থাদি এই সব অফিস বা আড্ডা- 
খয়ে এনে সর্দারের নিকট জমা দিত। জর্দারজী এই সব অপহৃত 
অর্থ সমান ভাবে সাকরেদদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন । এতে 
এদেয় দলের সকলেরই সমান শ্বিধে হু'ত। কোনও দিন 

কোনও ব্যক্তি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে না"ও পারলে তার 
কোনও অস্থবিধা নেই। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সেও সেদিন কিছু 
হিন্তা নিয়ে ডেরায় ফিরতে পারবে । এ সবের বড় হিশ্যাটি অবশ্য 
সর্দারজীই নিতেন। পরিবর্তে চোরাই মাল পাচারের এবং প্রশিক্ষণ 

বাবস্থার এবং তাদের দায়অদায়ে দেখার ভার এই সর্দারজীর 
উপর বর্তাতো। 

এই অফিস বা আড্ডাতর সম্বদ্ধে আমি একজন পুরানো অফিসারের 

মুখে অনেক কিছু শুনেছিলাম । নিমের বিবৃতিটি হ'তে এই 

আড্ডাঘর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণ! করা যাবে । আজও কয়েকস্থানে 
উহ্ায় প্রচলন আছে । 

“বছ কষ্টে তাদের আড্ডাঘরটি সম্বন্ধে আমি খবর পাই--একজন 
ইমকরমারের সাহায্যে! মাত্র দিন ছুই পূর্বে এরা অমুক যন্তি 
গেকে এখানে উঠে এসেছে । এর ছুই দিন পরে এখান থেকেও ভারা 

অন্তর সরে পড়বে । এদের মধ্যে পূর্ব হতে এইরূপ এক বনো বঙ্াও 
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ছিল। আমি যখাসত্বর সদলে রাত্রি দশটায় এদের আড্ডাঘরে এসে 

হানা দিই। কারণ, রানি দশটার পরই সকলে একে এখানে জমা 

হবে। আঁড্ডাষরের কাছে এসে লক্ষ্য করি যেছইজন লোক উপরে 

উঠছে। একজনের পরনে ছিল সারের কোট ও মিহি ধুত্তি এবং 
অপর জনের পরনে ছিল ছেড়া গেঙি ও নুঙ্গি। বিভিন্ন বেশী এই 
ছুই ব্যক্তিকে গল! জড়াজড়ি করে উপরে উঠতে দেখে আমার বুঝাতে 
আর বাকি থাফে নি। এরাযেকারা তা এদের চলন থেকে আমি 

বুঝতে পারি। এর পর হঠাৎ দেখতে পেলাম যে একট। ছেলে দৌড়ে 
সি'ড়ির দিকে ছুটে চলেছে । এই ছেলেটিকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমি 
মোড়ের মাথায় আনচান ভাবে ঘুরতে দেখেছিলাম । আসলে এই 

ছেলেটি ছিল এদের পাহারাদার । আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ধরে 
ফেলে একজন সিপাই-এর হেপাজতে তাকে দুরে ঘরিয়ে দিই। এ 

জন্কে ওরা আমাদের আগমন সম্মন্ধে কোনও খবর প্রায়না। 

আড্ডাঘরটা ছিল একটা মাঠকোঠোয় দ্বিতলের 'ঘরে। বাড়ির 
নিচে কোনও জানাল। বা দরজা] নেই | উপরের খ্বরগুল৷ খিরে একটা 
কাঠের বারান্না আছে। এ বারান্দার কোণ থেকে একটা কাঠের 

নড়নড়ে লিখড়ি নেমে এসেছে । আমর অতি সম্ভর্পণে উপরের 
বারান্দায় উঠে পড়ি। শেষের দিককার একট! ঘর থেকে অল্প অল্প 

ধেশয়। যেরুচ্ছিল। এর পর পিছনের বারান্দা দিয়ে এ খরটান 

পিছনে এসে দাড়াই। পিছনের দেওয়ালে ছোট ছোট কতকগুলি 

ফুটা ছিল। এক-একটি ফুটার মধ্যে চোখ রেখে আমরা! আভড্ডাখরটি 

পরিলক্ষ্য করি। আড্ড! তখন পুরাদমেই বসে গিয়েছে । মেঝের 

উপর সাক্ষি সারি বাইশ-তেইশটা ছেড়া মাছুর ) য়ে দুই-একটা 

পুরানো উান্ঘও দেখা! গেল। দেওয়াগের জাকেটগুলোতে গোটা পাঁচ 
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ছয় গরম কোট, শ্বাল ও ফ্লানেনের শার্ট । এমন কি, সেখানে কয়েকটা 

বিলাতি হুটও ঝুলানো রয়েছে । বুঝলাম, প্রয়োজন মত সদ্ণারের 
নিদেশে এরা এই সব পোশাক অপকার্ধের স্থবিধার জন্তে ব্যবহার 
করে। যাছ্রগুলার উপর প্রায় জন পঁচিশ বিভিন্ন প্রদেশের 

লোক তাদের বিভিন্ন প্রকার বেশভৃষার মধ্যে আত্মগোপন করে 

'বসে আছে। এদের কেউ কেউ বড় বড় নলে মুখ রেখে চু 

খাচ্ছিলো। কোণের দিকে একটা ছেক্ড়া গদির উপর বসে 
শদরণারজী তখন টাকা গুনছিলেন, দু কুড়ি সাত, তিন কুড়ি 

বারো, ইত্যাদি শবে। টাকা ও নোটের আলাদা! আলাদ। থাক 

দিতে দিতে সর্ারকে বলতে শুনলাম, “এই চোলিরাম ! কেতে। টাকা 
: পেলি সেই সোনাকো ঘড়ি বেচে? উত্তরে চোঙলিরাম স্দীরকে 
বলল, 'উ তো জরুর দেড়শো রুপেয়াকা হোবে। লেকিন হছট্র,লাল 

পঞ্চাশের বেশি একদম দিলে না। এর উত্তরে সর্দার খেঁকরে 
উঠে তাকে বলল, “তুই কুছু কামকো নেহি আছে। আচ্ছা! যে! 

মিল। উহি লে আও। এর পর টাকার আরও কয়েকটা থাক দিয়ে 

সর্দারজী বলে উঠলেন, আচ্ছা! আভি এক এক আদমি আ'- 
যাও। সর্দারের কথায় প্রায় দশ-বারোজন হুড়মুড় করে সামনে 
এগিয়ে এল । সর্দারের পাশে গোল টুপীপরা একজন হিন্দুস্থানী 
হিসেব লিখছিল। সে এবার সকলকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, “এক 

সাথমে নেহি আও। পলা আও বংশীলাল, উসকে পাছু 
'হোসেনি।' ইহিমধ্যে একজন মুসলমান রুক্ষ মেজাজে খরে চুকল। 
তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সর্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্বারে! কেয়া 

খবয়? ওকিল বারুসে উনকো কুছ পাত মিল? উলোক কাহা 

পাকড় গিয়।? নবাগত.লোকটি ভৃদ্ধভাবে সর্ধারের প্রশ্নের উত্বর 
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দিল, 'কোহি নেহি পাকড় গিয়া হ্ায়। উকিলবাবু সে কোটসে 

খবর লিয়ে বলিয়ে দিলেন। উ লোক রুপেয়া লেকে সেরেফ ভাগ! । 

হামরা গোয়েন্দাকো ভি খবর এহি আছে । সব কথা শুনে দলের 
একজন আস্তিনার তলা থেকে একটা ছুরি বাব করে সর্রারকে শুধাল, 
মে তৈয়ার সর্দার, হুকুম ফরমাইএ। বেইমান লোককো মে" পরে 
আমি জেনেছিলাম যে এই ছুরি-হাতে লোকটি নিজে পিকপকেট ছিল 
না। সেষাবে মাঝে আড্ডায় এসে চণ্ড খেত ও সেই সাথে সে 

সদ্দারের এটা ওটা ফাইফরমাজও খাটত। এর পর আর আমরা 
দেরি না ক'রে হুড়মূড় করে আড্ডাষরের সামনে এসে দড়াই। 
এদ্রিকে ভিতর থেকে হঠাৎ একজন বলে উঠে, খবরদার ভাই, পুলিশ 
আ! গিয়া। বোধ হয় আমাদের জুতার শব্ধ শুনে এরা বুঝেছিল 

পুলিশ এসেছে । সকল কথা শুনে দলের একজন বলে উঠল, “কেয়া 

সর্দার, হুম লড় যায়? উত্তরে সর্দার বলল, “কেয়া লড়েগা! ছুঃ- 
ষ্ণ্টাকো বান্তে।' আড্ডা ঘরের পাশেই একটা জানাল! ছিল। 
এই জানাল! দিয়ে এরা তখন ছুরি, কাচি ও থালি মনিব্যাগগ্ুলি 

ছুড়ে ছুড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। এদিকে ঘরের ভিতর চুকে 
আমর] দেখি সর্দার একট! গজলগান শর করেছে এবং তাকে তিরে 
সকলে মিলে হাভতালির সাহায্যে তাল দিয়ে চলেছে । আমাদের 

দেখে সদ্ণারজী সেলাম জানিয়ে বলে উঠল, 'সেলাম হুজুর! এ 
পঞ্চায়েতি হোতা, কুছ বেকানুন নেহি হ্থায়। এই, বড়বাবু আ' গিয়া, 

জবান ঠিক রাখো, এই--” 
এ ছাড়া মুল্যবান ভ্রব্যাদি এবং হাজার টাকার নোট সর্দারজ্জীর" 

সাহায্য ব্যভীত ভাঙানোও' অসস্ভব। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত 
ব্যবসা শে আবদ্ধ গাকায় সদ্ণারজী এই সব ব্রব্য পাচার করছে 
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সহজেই সক্ষম হন। দলের কোনও ব্যক্তি ধরা পড়লে এই সব সদরণরর! 
তাদের জামিনের ব্যবস্থা ও মামলার তথ্বিরও অলক্ষ্যে থেকে করে 

খাকেন। এই দলপতির সহিত অনেক নামজাদা! ব্যবসায়ীরও সবিশেষ 
ঘনিষ্ঠতার কথা। শুনা গেছে । এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিয়ে 
উদ্ধৃত হ'ল । 

“কোনও এক নামজাদ! ব্যবসায়ীর গদিতে কার্য ব্যপদেশে 
আমাকে যেতে হয়েছিল। গদির মালিক ক্যাস ঘরের টাকার ঝন- 

ঝন আওয়াজে মসগ্জল হয়ে কাজকর্ষ দেখছিলেন । পাশে চার- 
চারট। টেলিফোন পর পর সাজানো রয়েছে | বোধ হয় সেখানে লাখ 

লাথ টাকার কারবার হয়। এমন সময় একজন কোট-প্যান্ট-পরা 
চোয়াড়ে চেহারার লোক সম শ্রেণীর দুইজন নুঙ্গিপরা যুবককে নিয়ে 
ঘরে ঢুকে বলে উঠল, 'রাম রাম! ছেলাম বাবু সাব! তাকে 
দেখে দোকানের মালিক ধুশি হয়ে জিজ্ঞাস করলেন, “আরে বহুৎ দিন 
বাদ আসেছে, পান সিগারেট মাঙায়ে ? এই সময় গদির মালিকের 
উপরিউক্ত যুবকঘয়ের দিকে লক্ষ্য পড়ল। ব্যবসায়ী ভত্রলোক ওই 
লোকটার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, উ লোক কোউন আছে? 

সব বিশ্বাসী তো? সে দেখবেন মুদ্ধিল উদ্ষিল-_, | প্যাণ্ট-পরা লোকটা 
অভয় দিয়ে তাকে বললে, সব শেয়ানা আছে, সাব । হামিলোককো 
বাদ উনলোকই মালিক হোবে। হামিলোক কেতে৷ দিন আর বাঁচবে 
বোলেন। ইনলোককোভি একটু দেখবেন।' এর পর চুপি চুপি 
তার্দের মধ্যে কি কথা হু'লতা৷ তারাই জানে । হঠাৎ আমার কানে 
এল ব্যবসায়ী ভত্রলোক বলছেন, 'লেকেন হাজারষে হাম দেড়শে 
রুপেয়াকে। যান্তি নেহি দেঘে।' উত্তরে আগন্তক তাকে জানাল, 'ঠিক 
ছায়। নশ্বয়ী নোটকো বান্তে যো দত্বর আছে উ্িই দিবেন।, এন 
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পর আমার বুঝতে বাকি থাকেনি যে এর! কারা এবং কি জন্যই বা. 

এর গদিতে এসেছে ।” 
এই সকল পকেটম।রদের এক-একটি দল পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত 

অনুযায়ী ন্ব স্ব এলাকাও ভাগ করে নিত।* এক-একটি দল এক-একটি 

স্থানে শিকারের সপ্ধানে ঘুরাফিরা করে। একজন অপর দলের 

নির্ধারিত স্থানে হানা দিলে মারপিট হয়।' এজন্যে এরা অপরের 

এলাকায় কদাচিৎ এসে থাকে । এই সব ঝগড়া-ঝাটির হুযোগ গ্রহণ 

করে পুলিশ একদলের নিকট হতে অপর দলের কার্ধকলাপ সম্বন্ধে 

অবহিত হয়ে অইনাহুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এই 
সম্বঘ্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়| হ'ল । এই বিবৃতিটি হতে বক্তব্য 

বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে । 

“আমি একজন পুলিশের পুরানো! ইনফরমার | সেইদিন হুবছু য! 

যা দেখেছিলাম তা বলে যাচ্ছি শ্ুন্নুন। আমি হ্যারিসন (রোডের 

মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ এঁ সময় আমার লক্ষ্য পড়ল 

একদল লোকের প্রতি। তাদের বেশতৃষা ব৷ ভাষার মধ্যে থেকে 

তাদের জানত নির্ণয় করা এক ছুঃসাধ্য ব্যাপার । ওদের দলের মধ্যে 

সী পপ শসা 

* একদল কোনও মোড়ে এসে শাড়ালে সেখানে পশ্চাদগা্মী 

দল আর দাড়ায় না। কারণ ছুই দলের এক জায়গায় অপকর্ম করা 

সম্ভব নয়। তখন ওর! অপর এক স্বানের সন্ধানে অগ্রসর হয়। এই 
ভাবে দল বিশেষের স্থান সম্বন্ধে অধিকার দাড়িয়ে যার । ভিখারীদের 
ভিক্ষা! করার এবং ফেবরিওয়ালাদের ফেরি করার মধ্যেও এইবপ 

শ্থানাধিকার দেখা, গেছে । 
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একটা গারউ্টাগোর্টা লোক ছিল । সে বোধ হয় তাদের সদ্ার-টদ্ণর 

হবে। হঠাৎ সে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, “এই শাল! লানু, তুই 
ঠিকসে ফেল। এখনও একটা লোকও পড়ল না।' উত্তরে লানু তাকে 

বলল, “আরে সে ঠিক মানুষ আসে তবে তো! এবে কুত্তাও শিকারই 
লেই ?” লানু একটা ফলের দোকান হতে নিবিচারে একটা কবে 

আম তুলে খোসা ছাড়াচ্ছিলো। এরপর ছাড়ানো খোসাগুলা সে 

তাগসই মাফিক ফুটপাতের উপরই ফেলছিল। একজন মধ্যবয়স্ক 

বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই পথে আসছিলেন । হঠাৎ খোসার উপব 

পা পড়ায় সড় সড় করে পিছলে তিনি পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকটি 

নিবিকাব চিত্তে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়লেও হাতের ব্যাগটি 

ছাড়লেন না। ব্যাগটি আকড়ে ধ'রে তিনি উঠবার চেষ্টা করছিলেন । 

এমন সময় সন্দেহজনক লোকগুলা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। 

ভদ্রলোকটির প্রতি তাদের যত্ব দেখানোর একটা কাড়াকাড়ি পড়ে 
গেল। কেউ দেয় ভন্রলোকের কাধ ঝেড়ে, কেউ তার জামাটা টেনে 

দেয়। এদের মধ্যে একজন ভন্রলোকের পকেটটা একটু নেড়ে দিতে 
দিতে বলল, 'দেখেন তো বাবু! আউর একটু হলে আপনি নেগুড়া 
বেনে গেছেলেন। আপনার সে খুব চোট লাগেনি তো? ভদ্রলোকটি 

ছিলেন কলিকাতার পুরানো বাসিন্দা । এদের চিন্তে তার বাকি থাকে 

নি। ব্যাগটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি উত্তর করলেন, 

'আমের থোসা ফেলভা যব, তব জান্তা নেহি যে চোট লাগতা ? 

তুমলোক হামসে চালাকি মাৎ করো ।' ভত্রলোকটির এই বিজ্ঞুপ- 

বাশর প্রত্যুত্তরে দলের মধ্যে থেকে একজন বললো, “আপনি 

তো মশাই খুব ভত্রলোক আছেন। ব্যাগে তো আছে সে 
মাত ছইখানা কাপড় আর আপনার পকেটে তো একটা পয়সাও 
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নেই।' ভত্রলোকটি চলে গেলে লোকগুলা আবার তাদের পূর্ব স্থানে 
ফিরে এল । আমি কৌতূহলী হয়ে একটু দুরে দাড়িয়ে এদের হালচাল 
পরিলক্ষ্য করছিলাম | এদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, শালা 

বহু হুশিয়ার আছে । উত্তরে আর একজন ব'লে উঠল, 'তো৷ 

শালার চোখই লেই, শাল! সব মাটি করে দ্বিলি। মাছ শালা তোকে 

এত শেখালে--'। এর পর এদের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, “এই 
শালারা, পালা এখন তোরা। ওদের সে দল এখানে এইসে গেছে । 

কিত্ত ঠিক সময়ে পালান আর এদের হ'ল না। অপর দল ততক্ষণে 

তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে । আগন্তকদের দল থেকে একজন 

লম্বা গোছের লোক এগিয়ে এসে প্রথম দলের একটা লোকের গলাটা 

বাম হাতে টেনে ধরে শুধাল, তু শাল! নিজের এলাকা ছেড়ে ছেনে 

এয়েছিস্। যা শালা তোর মির্জাপুরের মোড়ে ।' লোকটি কিন্ত 
সহজেই অপমানটা হজম ক'রে নিল। বেশ বুঝা গেল তারা লুকিয়ে 

অপর দলের এলাকায় কাম করতে এসেছে । একটু আমতা 
আমতা করে সে উত্তর করল, “মাইরি মামু! আম খাচ্ছিলাম। তুই 
শুন মাইরি। মামু কিন্ত তার কোনও কথাই শুনল না। সজোরে 

তার গালে একটা চড় কসিয়ে সে উত্তর করল, ভাগ, শালা । কাম 

করতে আইয়েছিস্্, ফিন্ মিথ্যাভি বলছিস্। অপর দলের দলপতি 
এর পর গুমরতে গুমরতে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করল । দলবল নিয়ে 

চলে যেতে যেতে সে বলে গেল, গড়! শালে, বড়িবাজারে [ থানান্ন 1 

সটিনবাবু আইয়েছে। উনে হামিভি খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি।' 

প্রত্যুত্তর মামু তাকে জানাল, আরে আরে কেতো থান্দোর হামিভি 

দেখিয়েছি । তোর জান তো হামি আগে লিবে।' 

এর পর নূতন দলের কার্কঙ্গাপ সেখানে নিবিরোধে শুরু হল । 
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আমিও যথাস্থানে দাড়িয়ে এদের কার্ধকলাপ দেখতে থাকলাম । 

এই নূতন দলের একজন লোক হঠাৎ তাব সাঞ্ধীর কাধে একটা গা 
কসিযে বলে উঠল, “চুপ কর্, শালা ।' পাশের একজন পথিকেব পকেট 
থেকে বেমানুম একটা ফাউনটেন পেন উঠিষে দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তব 

করল, কেন রে?” প্রত্যুন্তবে তাকে হাটুব গু"ত1 মেরে প্রথম ব্যক্তিটি 
এ সময় বলে উঠল, “চুপ শালা! শিকার । পকেটে সে মাল আছে 
মনে হয, আগে পরখ কবে দেখ,। এর পর এদের শ্রকজন জনৈক 

পথচারীর গা ঘে"সে চলতে চলতে সকপ্পের অলক্ষ্যে তাঁর পকেটে 

একটা আঙ্গুলের টোকা মেবে আবার পিছিয়ে পডল | তাকে পিছিষে 

পভতে দেখে দ্বিতীষ ব্যক্তিটি ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস কবলে, কি, 

মাল তো আছে? নাসববাজে কাগজ । অপর লোকটি উচ্ছ্বসিত 

হযে উত্তর দিলে, 'আবে! সব লোট্ মাইরি। তুই জলদি ওদেব 

ইখানে ডাক ।, 

ফুটপাতের অপব পাবে জন-ছুই লম্বা-চুল বাঙ্গালী, কযেকজন 

ঘাড ছশটা দেশোবালী ও জন-চার পাঁচ লুজিপধা! মুসলমান দ্রাভিযে 
আপন মনে বিড়ি ফু'কছিল। তাদের দিকে একটা ইশাবা কবে প্রথম 

ব্যক্তি এক ছুটে ভন্তরলোকের পাশ ঘে"সে অনেক দুব এগিয়ে গেল। 
আর দ্বিতীষ ব্যক্তিটি তাব পিছন প্রিছন চলতে শুক করে দিল কি 

মতলবে তা সেই জানে । এত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে তাকে উপলক্ষ্য কবে 

হয়ে গেল তা সেই ভত্রলোকটি মোটেই জানতে পারলেন না। 

আপন মনেই তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে কাগজে 

মোড়! কি একটা তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল। গোবর কি ঝিষ্কাঁ_ 
তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে তা তার গাল বেয়ে নেমে এসে তার 

জামার অনেকখানি নষ্ট করে দিলে । ভত্রলোকটি চমকে উঠে উপর 
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দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, “দেখতো, দেখতো, যত বেন্সিক সব। কানে 

বিড়ি গোজ' মুসলমান কয়জন ভত্রলোকটির পিছিন পিছন আসছিল । 
হঠাৎ তার! থমকে এড়িয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের 

অবস্থা পরিলক্ষ্য করে বলে উঠল, এ কেয়া তাজ্জব, ছো৷ ছো ছো। 

এ কোউন কিয়া রে? সামনের ফলের দোকান থেকে একজন 

আধা ভত্রলোক কিন্দুস্থানী লাফিয়ে পড়ে বলল, 'আপনাকে তো বড় 
মুক্ষিলে ফেলিয়েছে । হাপনি পানি লিবেন তো আসেন এহানে । 

দেখতে দেখতে সেখানে বড় রকমের একটা ভিড় জমে গেল। কোথা 

থেকে আবার আর একজন শুভাকাজ্ষী এক বালতি জল এনে তার 

জাম! কাপড় কতক কতক ধুয়ে দিয়ে বললে, 'বাবুজী ! মাথা সে 

একটু লীছু করেন। হামি সেবেশ করে ধুয়ে দিই। হাপনি ভদ্দর 
লোক আছেন মশয়।' দলের প্রথম ব্যক্তিটি ভদ্রলোকের পিছনেই 

ঈাড়িয়েছিল, সেই সঙ্গে আমিও সেখানে ছিলাম। জল ঢালতে 

ঢালতে সেই শুভাকাজ্ষী লোকটি এ প্রথম ব্যপ্ডিটিকে চোখ টিপে 

ইশারা করে ভদ্রলোকটিকে শুধাল, হাপনি সে আউর একটু লী 
হবেন । হামি সে হাপনাকে বেশ করে-_ 

ভদ্রলোকটি দ্বিরুক্তি না করে মাথাটা আরও একটু নীচু করলেন। 
নীচু হবামাত্র প্রথম ব্যক্তিটি ছুটে এসে একটা রেজার ব্লেড বার করে 
ভদ্রলোকের বুক পকেটের তলায় খানিকটা বেমালুম কেটে দিল। 

তারপর ব্লেডটা ফুটপাতের উপর ফেলে দিয়ে ছুটা মাত্র আঙুলের 

সাহায্যে নোটের বাগ্ডিলটা পকেট থেকে বার করে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে 

মিশে গেল। 

এ ধারে কিন্ত জল ঢালার পাল সমানে চলছিল | মাথাটা ভাল 

করে জল দিযে ধুয়ে ভত্রলোক কৌচার খুট দিয়ে চুলগুল। মুছে 
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ফেলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তার পকেটের দিকে নজর পড়ায় 

তিনি চমকে উঠলেন। মুখদিয়ে তার আর কথা বার হল না, 
অস্ফুট আর্তনাদে তিনি তখুনি রাস্তার এ ফুটের উপর বসে পড়লেন। 

যে লোকটা এতক্ষণ তাঁর যাথায় জল ঢালছিল, সে একটু ব্যস্ত 
ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, “কি মশাই? আউর জল ঢালবে নাকি? 

এখন হাপনি উমন করছেন কেন? ভত্রলোকটি এইবার চীৎকার 

করে উঠলেন, 'আরে। হামরা সর্বনাশ হে! গিয়া। পুলিশ 
বোলাও, পুলিশ বোলাও।” এতক্ষণে একজন বাজালী যুবক তার 
নিকট এগিয়ে এসে বললেন, “কি, পকেট মেরেছে বুঝবি? তাতো 
মারবেই, অমন জায়গায় রাখে? সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন সে- 

দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকেও বাঙ্গালী বলে মনে হ'ল। তিনি 

বেশ বিশেষজ্ঞের মতই তাঁর মত বলে গেলেন, ও মশাই গুর 

নিজের টাকা নয়। নিজের টাকা হলে ওরকম জায়গায় রাখে? 
পুলিশ শুনলে এ কেস লেবেই না! অপর আর একজন সেই সময় 

বলে উঠল, 'আর পুলিশ ডেকে কি হবে। ও আর পেয়েছেন, 

বাড়ি যান মশায়। আর ঝামালা করবেন না| শেষ কথা বলে গেল 

একজন মাড়োয়ারী। ভিড়ের ভিতর থেকে ভত্রলোকটিকে সম্বোধন 

করে ভাঙ] বাঙলায় তিনি বললেন, হাপনি মশয় বোকা লোক 

আছেন। এ কলকাতা শহর। বড় বড় কাজকারবার হেনে হয়। 

বোকা লোকের হেনে থাকা কামই লয়। বুঝলেন মশায় ? 
এইবার এল এখানে একজন বাঙালী ছোকরা । সে বোধ হুর 

কোন কলেজের পড়,য়া হবে। বই হাতে করে সেই পথ দিয়ে আসছিল । 

ভিড় দেখে থমকে দীড়িয়ে সে জিজ্ঞাস! করল, কি হয়েছে ষশাই ?” 
ভিড়ের ভেতর থেকে দলের একজন ছোঁকরাকে এফটা ধাকা দিকে 
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বলে উঠল, “ও কিছু লয়। সরে পড়েন মশয়, আপনিও সরে পড়েন । 

এর পর সকলে মিলে ছোকরাটিকে ধাকা দিতে দিতে একেবারে কুড়ি 

পঁচিশ হাত দুরে নিয়ে গিয়েফেল্পে। আর ছোকরাটি সামলে নিয়ে 
ঠিক ভাবে ফ্াড়াবার আগেই ভিড়ের লোকগুলা এক-একজন এক- 

এক দিকে সরে পড়ল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তাদের কাউকে 

আর সেখানে দেখা (গল না। 

উপরের কাহিনী কয়টি হ'তে এই পকেটমার বা গাটকাটাদের 

আভ্যন্তরিক সংগঠন ও কার্ষ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণ। করা যায়। 

এই অপকর্মের অব্যবহিত পরে যে সকল সন্দেহজনক ব্যক্তি দরদ 

ব৷ সহানুভূতি দেখায় তাদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে অনেক সময় 

এই সব ছুরির কিনারা হয়ে যায়। এইবার এই পকেটমারদের অপর 
আর একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক। এ বিষয়ে নিক্নের বিবৃতিটি পড়ে 

দেখুন। এই পিকপকেটদের এক এক দলের কার্ষপদ্ধতি এক এক 

রকমের হয়ে খাকে। এই পৃথক পুথক কার্ধপদ্ধতি হ'ভে এদের কোন 

দলটি কোন অপকর্মটি করেছে তা বলে দেওয়া যায়। 
“আমি শহরের একজন পুরানো! পিকপকেট হুজুর । সেদিন 

এক ছোকর! সাকরেদকে নিয়ে পথ চলছিলাম। আমার পরনে 

ছিল ম্েস্ত বিলাভী তুট। তা ছাড়া দেখছেন তো, আমার রঙটাও 
একটু কটা। আমার সাকরেদটি হঠাৎ একজন ছোকরা পথিকের 
পকেট থেকে ব্যাগটা! টেনে বার করে নিল। ছোকরাটিকে সে যতটা 

অসাবধান মনে করেছিল, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ততটা অসাবধান সে ছিল 
না। ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গেই আমার শিষ্যের হাতটা চেপে ধরে 

চেঁচিয়ে উঠল, 'চোর-_চোর 1” আমার চেলা একটা ঝটকান মেরে 
ছোকরাটির হাত হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উত্ববাসে দৌড় দিল। 
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ইতিমধ্যে আমার অপর কয়জন সাকরেদও সেখানে এসে হাজির 

হয়েছে। সযবেত জনতার সঙ্গে পায়া দিয়ে তারাও “চোর--চোর” 

বলে বন্ধুর পিছন পিছন ছুটে চলল। উদ্দেশ্য স্ববিধা মত তাকে 
জনতার হাত হ'তে উদ্ধার করা। কয়েকজন সাইক্রিস্ট তখন এই পথ 
দিয়ে যাচ্ছিলো । তারা জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে আমার 

লোকটিকে ধরে ফেললে । আমিও এতক্ষণে ছুটতে ছুটতে এসে বাম 
হাতে তার গলাটা টিপে ধরলাম। তার পর ডান হাত দিয়ে তাকে 

কয়েকটা চড় কসিয়ে বলে উঠলাম, “শালে হামর] পকেট তুম্ মারেগ! । 
লে আও হামরা রুপেয়া, ব্রাভি সোয়াইন । সাকরেদটি তখন 

ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সকাতরে বলে উঠল, 'লিজিয়ে আপ 

সাব, আপকে। রুপেয়৷ । হামকো পুলিশষে মাৎ দিইয়ে। হাম 

এইসেন কাম আউর নেহি করেগা।” এর উত্তরে আমি চেঁচিষে 
উঠে তাকে বললাম, 'চোপরাও। আলবৎ তুমকো পুলিশমে দেগা। 

এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি! দৈবক্রষমে একখানি ট্যাক্সি এই পথ দিয়ে 

যাচ্ছিলো । আমি সাকরেদের চুলের মুঠিটি ধরে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে 

নিয়ে--উভয়েই আমরা সরে পড়লাম। আমাকে সাহেব দেখে 

কেউ আর আমার সঙ্গ নিল না। আসল করিয়ার্দী হাপাডে 

ছাপাতে অকুস্থলে পৌছানোর আগেই আমরা বামাল সহ সরে 

পড়ি।? 
শহরের বিভিন্ন এলাকা এরা বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ কয়ে 

নেয়। বাস হাম আদি পরিবহন সন্বন্ধেও ইহ প্রযোজ্য। কারুর 

এলাকা মৌলালী হতে শ্যামবাজারের বাস বা টা রুট্। 

কোনও দলের এলাকা মৌলালী হতে ধর্মতলা পর্যন্ত বাস বা হাম রুট 
ইত্যাদি। 
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এই পিঁকপকেটদের কার্ধপঞ্চতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি 

নিয়ে উদ্ধত কর! যাক । 

“আয়ে মশাই! আমি ওদিন ক্যানিৎ দি, দিয়ে যাচ্ছিলাম। 
এই ছেলেটা আমার পায়ে পা বাধিয়ে সটান শুয়ে পড়ে কেদে উঠল। 

আমি যনে করলাম সত্যিই পড়ে গেল বুঝি । আমি হাত ধার একে 
উঠাতে যাচ্ছিলাম। আমি সবে মাত্র একটু নীচু হয়েছি, অমনি 
এক বেটা কোথা থেকে এসে আমার পকেট থেকে রুমালটা তুলে 

নিয়ে দে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ব্যাপারটা আমি বুঝে 

নিলাম । আর তখুনি আমি ধরে ফেললাম এই ছেলেটাকে ।” 

এই পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অপর আর একটি কাহিনী 

নিগ্নে উদ্ধৃত হ'ল। 

“রাত তখন প্রায় দশটা বেজেছে। রাস্তা দিয়ে আমি অগ্রসর 

হচ্ছিলাম। এমন সময় একটি কঠিন বস্ত আমার পায়ের উপর 
গড়িয়ে পড়ল । চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম যে সেটি কোনও দ্রব্য 

নয়। সেটা ছিল একটা জলজ্যান্ত মান । লোকটা ততক্ষণে আমার 

পায়ের উপর পড়ে গোঙরাতে শুরু করেছে । আমার মুখ দিয়ে বার 

হয়ে এল, “কিরে বাবা ! লোকটা মাতাল নাকি? লোকটা এইবার 

দুই হাতে আমার পা ছুট জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলল, না, 
বাবা! আমি একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। তবে একটু বেশি 
খেয়েছি--এই যা। আপনি দয়া করে যদি একটা রিক্সা ডেকে দেন। 

মাইরি বাবা র 
মাহ্ধটাকে দেখলে ভত্রলোক বলেই মনে হয়)শুধুভাইনয়।সে 

ধর্ী ঘোকও বটে। সোনার বোষাম ও রিস্টওয়াচ তো আছেই, 
তা ছাড়া- একটা হীরার আগটিও ভার হাতে দেখলাম । এইকপ 
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অবস্থায় তাকে ফেলে গেলে তার বিপদ ঘটতেও পারে। কিছুক্ষণ 
চিন্তা করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার বাড়ি কোথায় ? 
আপনার বাড়ি কঙ্গর এখান থেকে? শান্তভাবে আসেন তো 

পৌছে দিতে পারি।' ইতিমধ্যে একটা রিষ্মাও সেখানে এসে গেলু। 
আমি জোর করে মাতালটিকে রিক্সায় তুলে দিই। কিন্তু মাতালটা 

আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না। সে ফু*পিয়ে ফুপিয়ে কাদে আর বলে, 

তুমি আমার বাপ ভাই। এই কীকুড়গাছির মোড়ে একটু পৌঁছে 
দাও' ইত্যাদি । ইতিমধ্যে আরও ছুই একজন লোক সেখানে জড় 
হয়েছে। সকলে মিলে তাকে বাড়ি পৌঁছবার জন্তে আমায় অন্থরোধ 
জানায়। এরপর আমিরিক্সায় উঠে মাতালটির পাশে বসে পড়ি 

একরকম বাধ্য হয়েই । ঘন ঘন "ঘণ্টা ধ্বনি করে পথের উপর রিক্সা 

ছুটে চলল । কিন্ধ এ মাতালটা কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে চায় না। 
কখনও সেঠেলে দাড়িয়ে উঠে। কখনও বাসে নেতিয়ে পড়ে। 

কখনও রা ছুই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে । এমন বিপদে আমি 
জীবনেও পড়িছনি। কাকুড়গাছির যোড়ে এসে কিন্তু লোকটা শান্ত 

হয়ে উঠল। ছোট একটা হই তুলে সে বলে উঠল, *বাঃ, বেশ 
হাঁওয়। বইছে তো | আরে, আপনি কে মশাই ! এশ্যা, কে আপনি? 
এই রিক্সা, এই রোকো। বেশ বোঝা গেল লোকটার নেশা 
কেটে গেছে । প্রকৃত বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রিক্জ! থেকে 

নেমে পড়ে একটি দশ টাকার নোট আমার হাতে বকশিস্ স্বরূপ 

গুজে দিল। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ ধন্তবাদের সছ্িত তার এই 

দান প্রত্যাখ্যান করি। এরপর লোকটা শিশ দিতে দিতে রিক্সা 

ভাড়া ন! টুকিয়েই সামনের একটা চায়ের দোকানে চুকে পড়ে। 
এএদিকে রাত অনেক হয়ে গিয়েছে । মাতালটার পিছন পিছন আর 
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ধাওয়া কর! নিরর্ধক। রিক্সা গাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিতে মনস্থ 

করে হাত উঠাতেই!লক্ষ্য করলাম, আমার বুক পকেটটা কাটা 
এবং আমার ব্যাগ সমেত সমূদয় অর্থ অপহৃত হয়েছে । এর পর 
শমি দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি, কিন্ত ততক্ষণে সে সেখান 
'কেও উধাও হয়েছে । আমি আর তাকে ধরতে পারি নি। আমি 

*্ঝাতে পারি যে। অ।সলে লোকটা মাতাল নয়। সে একজন ওক্তাদ 

পকপকেট মাত্র এবং এও বুঝতে পারি যে, তার দলের লোকরাই 
[াতালটাকে বাড়ি পৌছবার জন্যে আমায় অন্থরোধ জানিয়েছিপ ।” 

কিছুকাল "পুর্বে ঝিনঝিনিয়া নামক এক রোগের কথা শন! 

গয়েছিল। এই রোগে আক্রান্ত হলে মান্ষ নাকি হঠাৎ অজ্ঞান 

হয়ে পড়ত। যদিও কিনা এই রোগ সংক্রান্ত সকল কাহিনীই ছিল 

কল্পিত বা গুজব মাত্র। এই সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ এক পথিককে 
বেছে নিয়ে তার মাথায় জল ঢ।লতে শ্বরু করেছে “ঝিনঝিনিয়া হয়েছে” 
এই কথা বলে এবং তারপর তার পকেট থেকে তারা অর্থ অপহরণ 

করেছে,__এইরূপ অনেক ক্কাহিনীও এ সময় শুনা গিয়েছে । এই 

ধরনের আর একটি কাহিনী সম্বন্ধে নিম্নে বল! যাক্। 

“রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা পকেটভারী লোক যাচ্ছিলে।। হঠাৎ 

আমর তার কাছে ছুটে যাই। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠে 
_এই পড়ে গেলেন বুঝি? আমাদের অপর আর এক বন্ধু ভত্র- 
লোককে বলে উঠে_-অত কাপছেন কেন? ওঃ, চোখ ছুটে! আপনার 

বড্ড লাল হয়েছে । এর পর ভত্রপোককে আর কোনও রূপ উত্তর 

দিবার অবকাশ না দিয়ে তার গলার কম্ফর্ট ও গায়ের জামাটা খুলে 

দয়। এর পর'তাকে আমরা বাতাস করতেও শুরু করি। এদিকে 

অ-২--১৬ 
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রাস্তায় ভিড় জমেযায়। কিন্তু কেউই ভিতরের আসল ব্যাপারটি 
বুঝতে পাত্র না| ইত্যবসরে আমাদের একজন ভন্রলোকের পকেট 

হ'তে যারতীয় অর্থ অপহরণ করে সরে পড়ে এবং কিছু পরে আমরাও 
বররূপ ভাবে সরে পড়ি । সেখানে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই সকল 

কাধ সমাধা কর। হয়।' 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পিকপকেটদের মধ্যে যে পকেট কাটে, 

সে কখনও বামাল তার সঙ্গে রাখে না। সেসঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি অপর 

এক ব্যক্তির সাহায্যে পাচার [ 9855 | করে দিয়ে থাকে। এই 

হাত সাফাই-এব কার্ষে এরা সকলেই স্থদক্ষ থাকে। এই কারণে 

এই ব্যক্তি অকুত্থলে ধরা পড়লেও তার কাছে অপহৃত ভ্রব্য বা অর্থ 

প্রায়ই পাওয়া যায় ন|। পূর্বে এরা পকেট বা গাঁট কাটার উদ্দেশ্যে 

বোতল ভাঙ1 কাচ ঘষে একপ্রকার ক্ষুরধার ছুরি তৈরি করত। 

কিন্ত আজকালকার পিকপকেটরা চাকু ব্যবহারও করে না, এর! 

সকলেই এখন রেজার ব্লেডের সাহায্যে পকেট কেটে থাকে । এদের 

একজন দলের লোকের স্কবিধার জন্তে এক বাগ্ডিল রেজার ব্লেড সহ 

রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে থাকে এবং একটি অপকার্ধ সমাধা হওয়।র 

পর অপর কধেব জন্তে সে তৎক্ষণাৎ আরেকখানি ব্রেড দলের 

লোকদের সরবরাহ করে দেয়। এরা ছুইটি আঙ্লের সাষায্যে পকেট 
কাটা সমাধা করে) পিকপকেটরা আঙলের ফশাক দিয়ে ব্লেডটিকে 

নিয়ে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে এ দুইটি আঙলের সাহায্যেই নোটের 

বাঙিলাদি পকেট হ'তে বার করে নেয়। এইজন্য এক একটি ব্লেড 

দ্বারা মাত্র একটিবার পকেট কাটা চলে। কারণ অকুস্থলের রাস্তা 

হুতে নিক্ষিপ্ত পেডটি পরবর্তী অপকর্মের জন্তে উঠিয়ে নেওয়া তাদের 
পক্ষে এ সময় আর সম্ভব হয় না। 



২৪৩ পকেটমা; 

এইবার পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্ব। সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা 

করা ষাক। এ সম্বন্ধে জনৈক পিকপকেটের নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধান- 

যোগ্য । এই বিবৃতিটি পকেটমা'রদের মনস্তত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। 
“পকেট মারার পূর্বে আমর মানুষাক জোরে একটা ধাকা দিই 

এবং এর পরেই আমরা তার পকেটট1 কেটে ফেলি। ফলে পকেট 

কাটার জন্যে ছোট ধাক্কাটি সে আর অনুভব করে না। মাক্ষব তখন 

বড় ধাকার কথাই ভাবে এবং অসাবধানে পথ চলর জন্তে আমাদের 
গাল পাড়ে। এক কথায় বড় ধাক্কার আওতায় ছোট ধাকাটি আর 

অন্থভব হয়না । এছাড়। আমাদের কেউ কেউ পকেটে একটা 

টোকা মেরেই বুঝতে পারে যে লোকটার পকেটে নোট কিংবা 

কাগজ আছে । 

উপরের কাহিনী হতে বুঝা যাবে যে, পিকপকেটদের স্পর্শ বোধ 
[ (09001) ১51১৪01০। ] অত্যধিক । ইহ। তারা অভ্যাস ও স্বভাব- 

গতভাবে অর্জন করে। এদের নিশে যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা আমি 

এ সম্বন্ধে নিঃসনদেহ হয়েছি । 

উপরে দলবদ্ধ পিকপকেটদেের কথ!ই বলা হয়েছে । কিন্তু এ ছাড়া 
একক পিকপকেটও দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ রেল, স্টিমার ও 

পোস্ট অফিসের ও ব্যাঙ্কের কাউণ্টাবে ন্িড়ের মধ্যে এসে পকেট মেরে 

থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে এরা 

ফরিয়া্দীদের অন্থসরণ করেও তাদের পকেট কেটে থাকে । এদের 

কেহ কেহ ভিড়ের সময় বাস ও ট্রামে উঠেও পকেট মেরেছে । 

হাটে ও বাজারে এবং মেলাতেও এদের গতিবিধি দেখা যায়। 

» হ্বামে ও বাসের পাদ্দানিতেই অপকর্মের স্থবিধার জন্যে এরা অধিকক্ষণ 
“ ্ড়িয়ে থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রামের বা বাসের কোনও 
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কোনও কন্ডাকটারের সহিত এদের যোগসাজস থাকে । কয়েকটি 

সঙ্গত কারণে এইরূপও কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তবে ইহা সকল 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে কর]! সমীচীন হবে না। 

কোনও কোনও তত্রবেশী পিকপকেট শালের জোড়া গায়ে বা 

গরদের পাঞ্জাবি পরে ট্রামে উঠে কোনও যাত্রীর পাশে এসে বসে। 

তার হাতের দামী ঘড়ি ও হীরার আউটিটা দেখে যাত্রীটি সসন্তরমে 

তাকে তার পাশে বসতে সাহায্যও করে। এর পর নানা কথাষ 

যাত্রীটিকে অন্যমনস্ক করে পিকপকেটটি বেমালুম তার পকেটটি খালি 

করে নেমে পড়ে । এ সম্বন্ধে কোনও এক মামলার ফরিয়াদীর বিবৃতি 
নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল। 

“আমি এদিন মে বসে আছি। এমন সময় চোস্ত বিলাতি 

স্ব পরা এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলেন। এর পর 

চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'হোয়াট দি টাইম- 
প্রিজ, ?” আমি আমার হাতের ঘড়িটি তুলে ধরতেই কখন যে তিনি আমার 

পকেটের ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছিলেন তা আমি টেরও পাই নি।” 

এই সকল পিকপকেটর। প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে থাকে 
এবং এদের কেহ কেহ কাজের স্থবিধার জন্তে ছুই একটা ইংরাজি 
বুক্নিও শিক্ষা করে। এরা হিন্দি ভাষা ও বাংলায় কথা বলতে 

পারে। এদের কেহ কেহ চোস্ত উদ্ঘও বলতে পারে। এই পিক- 

পকেটদের চাপ-জ্ঞান অত্যত্তর্ূপ অধিক । কতখানি চাপ দিলে শুধু 

পকেটের উপরটা কাটবে, নীচের জাম] বা গাত্্চর্ম কাটবে ন! প্রখর 

কাইনে?ক্ সেনসেসনের সাহায্যে ভা তাদের বেশ ভাল রকম জানা 
আছে। অধুনাকালে অনেক ভত্রঘরের বাঙালী পিকপকেটও শহরে 

দেখা যাচ্ছে। 



২৪৫ পকেটমার 

এদের সময়ের পরিজ্ঞান থাকে অতীব ভীত্র। কোনও এক 

পরিস্থিতি সৃষ্টি করার এক সেকেওড পরে বা! পূর্বে পকেট মারলে তারা 
ধরা পড়তে পারে। এইজন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই তার৷ 
পকেট কেটে থাকে এবং এই জন্ত তারা৷ ধরাও পড়ে না। আমি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের মনম্তত্ব বিভাগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
পরীক্ষা করে দেখেছি যে ইহাদেব প্রতিক্রিয়াকাল তথা সময়ের 
পবিজ্ঞান [ [২৪7০0 1) 111) ] অভীব প্রখর । 

পূর্বকালে এই পিকপকেটরা ক্লকাতায় কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তা 

নিম্নের কাহিনীটি হ'তে বুঝ] যাবে | 

“প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। এই সময় কলকাতার মধ্যাংশে 
বহু বড় বড় বস্তি বিছ্ঘমান ছিল। কলকাতার এই বস্তিসঙ্কুল 

ংশের সহিত গহন বনানীর তুলনা করা চলত, কারণ এই বস্তির 
বাসিন্দাদের সহিত শহরের ভত্্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা কমই পরিচিত 

ছিলেন। এই সকল ঘন বস্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধিগণ 
নির্ভয়ে তাদের স্ব স্ব ডেরা স্থাপন করতে পারত। 

এই সময় কোনও এক ধনী ব্যক্তির পকেট হ'তে একটি রুপার 
ঘড়ি চুরি যায়। এই ঘড়িটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুকরূপে 
পেয়েছিলেন । এই জগ্ঘে ঘড়িটির উপর তার বিশেষ দরদ আছে-_ 
এই বলে তিনি কোনও এক উধ্বতন অফিসারের নিকট কেঁদে পড়লেন। 
উধ্বতন অফিসারটি সব কথা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে থানার ভার- 
প্রাপ্ত অফিসারকে যেরপেই হোক এ ভ্রব্যটি উদ্ধার করবার জন্তে 

অনুরোধ করেন | এই সময় এ অঞ্চলে বড়মিয়৷ নামক এক ব্যক্তি 
পিকপকেটের সর্দার রূপে পরিচিত ছিল। থানার ভারপ্রাণ্থ অফিসার 
তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন, “বাপু! যে রকমেই হোঁক এই 
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ঘড়িটা তোমায় উদ্ধার করতে হবে।, পিকপকেট সর্দার রাজি হয়ে 
ভদ্রুলেককে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছ!! আপনার খড়িটি কোথায় 

অপহৃত হয়েছিল ? উত্তর ভদ্রলোক তাকে বললেন, “আজ্ঞে 

সি'ছরে পটির মোড়ে । “ওঃ আমি বুঝেছি, তবে আসেন আমার 

সঙ্গে । এই বলে পকেটমার সর্দার তাকে একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ির 

মধ্যে তুলে তার চোখ দুটো পুরু কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল । 

এর পর ঘোড়ার গাড়িটি একটি বিরাট বস্তির মধ্যস্থলে এসে দাড়ালে 
ভদ্রলোকের চোখের বন্ধন খুলে দিয়ে তাঁকে একটি প্রকাণ্ড হলঘরের 

মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ভভ্রলোকটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, এ 

হুলঘরের মাটির দেওয়ালের উপর সোনার ও রুপার বহু মূল্যবান 

ঘড়ি পাকার্টর পেরেকের উপরে সারি সারি টাঙান রয়েছে । হঠাৎ 
তার লক্ষ্য পড়ল একটি মুল্যবান সোনার ঘঞ্চির দিকে । ঘড়িটির 

একাংশে একটি হীর] ও কয়েকটি মুক্তা বসানো ছিল। ভন্রলেককে 

হতবিহ্বপ ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে পিকপকেট সর্দার বলে উঠল, 
“কৈ বাবুসাব ! এর মধ্যের কোন ঘড়িটি আপনার ? এর মধ্যে সেটা 

আছে? আপনি বেছে নিন।” প্রলুব্ধ হয়ে ভদ্রলোক এর মুক্তা ও 

হীরা বসানো খঘড়িটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আজ্ঞে! 

এ ঘড়িটাই হচ্ছে আমার! 'এ'যা,এ আপনি বলেন কি? তা 
তাই না"কি?' ক্রুদ্ধ হয়ে পকেটমার সর্দার এবার উত্তর দিলে, 

আজ্ঞে, না! ওটা আপনার ঘড়ি নয়। আপনার হচ্ছে কোণের 
দিকে ঝুলানো এ রুপার ঘড়িটা। আপনি দেখছি আমাদের চেয়েও 

বড় অপরাধী ও লোভী ব্যক্তি। আস্ন। আপনি চলে আস্কন 
শীগগির। আপনার উপযুক্ত শাস্তিই আপনি পেয়েছেন। এর পর 

পকেটমার সর্দার পুনরায় ভদ্রলোকের চোখ ছুটো বেঁধে দিয়ে ঘড়িট। 
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তাকে ফিরিয়ে না দিয়েই ঘোড়ার গাড়ি করে তাকে চৌমাথা পর্যন্ত 
পৌছে দিয়ে চলে যায়।” 

অধুনাকালে কোনও কোনও পকেটমার দলবলপসহ ট্রামে উঠে 
ডান হাত দিয়ে উপরের রড. বা ডাণ্ডা ধ'রে ঈশ্সিত শিকারের 
| ৬1০01) ] কাধের উপর এ হাতের বাছন্তন্ত করে। এই ভাবে 

বাহুর ধমনীর সহিত শিকারমন্ত ব্যক্তির কাধের ধমনীর সংযোগ স্থাপন 

করে রকুসঞ্চালন হতে বুঝতে চেষ্টা করে এঁ শিকার” ভদ্রলোক কখন 

অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইহা বুঝা! মাজ সে ইশারায় সাথীদের জানিয়ে 

দেয় যে ভিড়ের মধ্যে কাজ হাসিল করার সময় হয়েছে । বল! বাহুল্য 

যেএইরূপ সংযোগ স্থাপন করার পর সর্দারজী সন্দেহ এড়াবার 

জন্ঠ তার মুখটি সর্বদাই শিকারমন্ত ব্যক্তির বিপরীত দিকে ফিরিয়ে 
রাখে । 

এই পিকপকেটদের কার্ধকরণ সন্বদ্ধে নিয়ে একটি পকেটমার- 

প্রধানের বিবৃতি উদ্ধত করা হ'ল। 

স্কুল কলেজ ও অফিসে যাবার সময় বাসে বা ভ্রামে উঠে আমব। 
লেডিস সিটের পিছনে এসে দ্াড়াই। এই লেডিস্ সিট উঠা-নামার 

দরজার নিকটে থাকলে আমাদের আরও স্থবিধে। আমরা লক্ষ্য 

করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সন্ত্রস্ত, উৎফুল্প 
কিংবা! ভাবে বিভোর থাকে । এই সুযোগে সারা গাত্র আলোয়ান 
আবৃত করে ভাদের পাশে দাড়ালে এর! অন্তমনক্কভাবে ঘড়িশ্ুদ্ধ হাতটা 

আমাদের আলোয়ানের ভিতরেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে ।” 

এর] ডান হাতের বাহু দ্বার1 মান্ষকে ধাক্কা দিয়ে বাম হাতটি 
ডান হাতের তল] দিয়ে এগিয়ে নিয়ে মানুষের পকেট কাটে । এদের 

কেহ কেহ দুইটি আওঙলকে কর্তনক্ষম কাচির গ্ঠায় করে লোকের পকেট 
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হতে দ্রব্যাদি তুলেনেয়। এদের কেহ কেহ হাতের প্রথষ ও দ্বিতীয 
অঙ্গুলি একদিকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলি অপর দিকে রেখে 
এইরূপ কাচি তৈরি করেছে । কখনও কখনও এরা প্রথম ও দ্বিতীয় 
আঙ,লের দ্বারা কাচি তৈরি করে ভাদের ৰাকি অঙ্গুলিগুলি মুঠির 

আকারে বুড়া অঙ্গুলি সহ হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে । এদের কেহ 
কেহ আঙ,ল বা ব্রেসলেটের মধ্যে ক্ষুত্রাকার ছুরিক] লুক্কায়িত রেখে 
গথ চলে। অর্ধঅঙ্গুলির ন্যায় বাঁকানো ক্ষুদ্র ছুরিকা এদের 
কেহ কেহ জিহ্বার তলদেশে রেখে থাকে । সাধারণতঃ এরা দোকানে 

বাব্যাঙ্কে গমন করে দেখে কেউ টাকার লেনদেন করল কি'না। 

তারপর তারা তাকে অনুসরণ করে স্বিধাজনক স্থানে ও মুহুর্তে তার 

পকেট খালি করে। 

[এরা পলায়নের জন্য অলিগলি ও লুকানো স্থানের খবর 

রাখে । ছোট্র একটি টিবি বা আবর্জনা স্বুপের পিছনে নুকাবার 
কায়দ1 কান্থনও এরা জানে । বন্ধু ভাবাপন্ন এবং নিলিগ্ত ও ভীতু 
লোকদের বসতির মধ) দিয়ে এর। পলায়ন করে। ] 



ছিলক ঢাল 

ছিন্নক চোর বা ছিশচকা চোর নির্বল চৌর্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত সরল 

চৌর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ । এদের দলে ছুই বা তিনজনের 

অধিক ব্যক্তি প্রায়ই যুক্ত থাকে না। সাধারণতঃ এরা এককই একইরূপ 

পদ্ধতিতে একই অপকার্ধয করে' থাকে । এই সব ছিন্নক চোরের 

শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়া, এবং স্ববিধামত নারী ও শিশুদের 

গলা ও বাহু হতে তাবিজ, হার আদি অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। এদের 

ইংরাজিতে বলা হয় ন্স্যাচার [ 909:০0৩7 ]1 পূর্বে এরা অলঙ্কারাদি 
টেনে ছিড়ে নিয়ে ছুটে পালাত, কিন্তু অধুনাকালে এই কার্ধে এরা 
কর্তন যন্ত্র %170 ০16০7 ] ব্যবহার করে থাকে। এতদ্বারা নিমেষের 

মধ্যে অতি সহজে তার! তাদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হয়। কর্তন 

যন্ত্রাদির প্রতিক্কতি অনেকটা প্লাস [1018৯ ] বা সশাড়াশীর মত দেখতে 

হষয। এর মুখে কিন্তুর্দাতের বদলে কাচির মত ধার থাকে। এরূপ 

বন্ছ কাচির ডশটাতে উহার ফলঘ্বয় উঠানে! নামানোর স্থবিধার্থে 
ম্পিঙ. যুক্ত থাকে । ইহা! একটি অতি সাধারণ কর্তন যন্ত্র মাত্র। এ সম্বন্ধে 

বিস্তারিত বিবরণ নিপ্রয়োজন । এই সকল অপরাধী অত্যন্তরূপ 

ধূর্ত হয়। এই সম্বন্ধে কোনও এক ছিন্নক চোরের একটি বিবৃতি নিয়ে 

উদ্ধৃত হুল। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষন্ধপে প্রণিধানষোগ্য | 

“অপকর্মের সবিধার জন্যে আমরা এক অভ্ভুত উপায়ে গালের 
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কসির মধ্যে থলি বানাই । ছোট ছোট হুড়িতে চুণ মাখিয়ে সেগুলি 

গালের কসিতে পুরে কসির মধ্যে ফুটা করি। চুণের দ্বারা গালের 

ভিতরকার ছাল ক্রমান্বয়ে ক্ষরিত হয়ে ছিদ্র তৈরি হয়। এর পর এই 

ছিদ্রের মধ্যে আরও বড বড় হুড়ি পুরে ছিত্রটি বড় হতে আরও 
বড় করে উহাকে একটি গুপ্ত থলি বিশেষে পরিণত করি । গহন! বা 

অর্ধাদি ছিনিয়ে নিয়ে উহা আমর] তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলি । সাধারণতঃ 

লোকে মমে করে আমরা এগুলি গিলেই ফেললাম । আসলে কিন্ত 

এগুলি আমরা গিলে ফেলি না। আষর' এগুলি গালের ভিতরকার 

এ থলির মধ্যে লুকিষে ফেলি। এই কাবণে এক্স-রে” করেও কেহ 

আমাদের উদরে কোনও দ্রব্যা্দির চিহ্ন দেখতে পাঁষ না।” 

শহরের পুলিশ এই সকল অপবাধীদের খ্রেপ্ধার করে প্রথমেই 

এদের গলদেশের এ সব থলির সন্ধান করে। গণ্ডের ছুই দিকে 

অন্গুলির ঘার1 ঈষৎ চাপ দিলেই এরা থলির মধ্যে রক্ষিত ভ্রব্যাদি 
উগরে ফেলেথাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা অপন্ৃত ভ্রব্য যে 

গিলে না ফেলে তাও নয়। বহুবার এক্সরে [ 21২৭৮ ] ছারা ইহা 

প্রমাণিতও হয়েছে । এইরূপ অবস্থায় জোলাপ দিলে এ ব্রব্য বিষ্ঠার 

সহিত বার হয়ে আসে- তবে এইরূপ ছিন্নক চোরের সংখ্যা খুব 
কম। এই সব অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নিয়ে অপর আর একটি 
বিবৃতি উদ্ধত করা হল। 

“অপকর্মের সময় আমাদের কেছ কেহ বিশেষ ধরনের পোশাক- 
পরিচ্ছদে সঙ্জিত থাকি। নিম্নে আমরা একটি ইজের বা পাতলা 

পাতলুন পরি এবং উপরে একটা লুঙ্গি পরি। পাঞ্জাবির উপর 

একটা কোটও চাপাই। অপকার্ষের পর তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে 
বেরিয়ে এসে আমরা তাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গি খুলে ফেলে অকৃস্বলে 
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ফিরে আসি। এই অবস্থায় আমাদের দেখে করিয়াদি এবং আশে- 

পাশের কোনও লোকেই আর আমাদের চিনতে পারে না। কারণ 
তাদের দৃষ্টি থাকে নুজি পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে । এ সময 

পাতলুন ও পাঞ্জাবি পরা ব্যক্তিদের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না।” 

এদের কোনও কোনও দল গঙ্গার ঘা. মন্দির বা প্রমোদগৃছের 

পথে ওৎ পেতে অপেক্ষ। করে। বিশেষ করে এর| প্রাচীনপন্থী 

মহিলাদেরই শিকাররূপে বেছে নেয়। কারণ এই ভত্ত্রমহিল।রা 

আদালতে সাক্ষ্য দিতে ষেতে রাজি হন ন।| মাড়োযারী মহিলাদের 

সম্বন্ধে ইহা বিশেষরপে প্রযোজ্য । এতে নাকি তাদের ইজ্জতহা।নর 

আশঙ্কা থাকে। 

এই ছিন্নক চোরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অপর দুইটি বিবৃতি নিয়ে 
তুলে দিলাম। বিবৃতি দুইটি হতে এদের কাষধার] সম্বন্ধে সম্যক্পে 

বুঝা যাবে। 

"আমি মশাই অমুক বাবুর বাড়ির একজন চাকর। মনিবের 

খোকাকে নিয়ে রাক্তায় হাওয়া খাচ্ছিলাম । এই সময় এই ভত্্রবেশী 

অপরাধীটিও সেখানে এসে হাজির হলেন। তির্নি এমন ভাব 

দেখালেন যেন খোকাকে তার ভাল লেগেছে । সামনের দোকান 

থেকে খোকার জন্তে তিনি লজেন্সও কিনতে চাইলেন । তিনি সন্বেহে 

আমার কোল হতে খোকাকে তুলে নিলেন এবং আমার হাতে একটা 

আধুলি গুজে লজেন্স আনবাব জন্তে দিলেন। দোকান থেকে লজেন্স 

কিনে ফিরে এস দেখি যে খোকা রাস্তার উপয় বসে কাদ্দছে এবং 
তার গলার সোনার হারটা খোয়া গেছে । অনেক খোঁজাখু'জি 

করেও লোকটাকে কোথাও আর আমি দেখতে পাই না। আসলে 
লাকটা ছিল একজন শিশু ছিননক [ 0 110 ১1175101101 11” 
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[মনি ব্যাগে একটা আঙটা লাগিয়ে এ আঙটাতে তার বা স্থতা 

লাগিয়ে এ স্ুত্রের অপর মুখে একটি বড়শী লাগাতে হবে। এ বঁড়শী 
জামার পকেটে এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে ব্যাগ উঠানো মাত 

পকেটে টান পড়ে । এই ভাবে ছিনতাইকারী এবং পকেটমারদের কবল 

হতে আত্মরক্ষা! করা সম্ভব |] 

এইবার এদের অপপদ্ধতি সম্পর্কে অপর একটি উদাহরণ সমন্ধে 

এখানে বলা যাক-_ 

“আমি একজন সওদাগরী আফিসের কেরানী। আমি আপন 

মনে পথ চলছিলাম। হঠ।ৎ আমি ঘাড়ের নীচে এক অসহ্য যন্ত্রণা 

অনুভব করি। বোলত। কামড়াল কিনা_-তা অনুভব করার জন্তে 

পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়েছি মাত্র, এমন সময় কোথা থেকে একটা 

লোক এসে তাবিজ সমেত গলার সোনার হারট। ছিনিয়ে নিয়ে চলে 

গেল। এর পর জামার কলারে আমি একটা পাতা দেখতে পাই'' 

আমি পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারি উহা একটি বিছুটি গাছের পাতা ।” 

কোনও কোনও স্থলে মানুষের গাত্রে গোময় বা বিষ্ঠাও নিক্ষিপ্ত 

হয়েছে, এইরূপ বন্থ কাহিনীও শোনা গেছে । আধুনিক দুবু স্তগণ 

এজন্তে ইরিটেপ্ট পাউডার ব্যবহার করে | প্রাচীনেরা এজন্যে 

ডেয়ো বা কাটপি"পড়া ব্যবহার করেছে । এইজন্য বিবিধ জাতীয় 

পিপীলিকা এর! বাটীতে পুষেও থাকে । শিকারের [ ভিকৃটিম্] 
দৈহিক গঠন ও কৃষ্টি অন্কুযায়ী কম বেশি বিষাক্ত পি"পড়। এরা 

ব্যবহার করে থাকে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বা পোস্ট আফিসগামী 

দরোয়নদের নিকট হতেই দুর্বৃত্তরা এই উপায়ে নোটের বাগ্চিল 
অপহরণ করে থাকে । তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন 

আছে। 



২৫৩ ছিন্নক চোর 

এই ছিন্্রক চোরেরা যে কেবলমাত্র হার প্রভৃতি ত্রব্য ছিনিয়ে 

নেয় তা নয়, স্ববিধামত তারা! আধুনিকাদের হাত হুতে ভ্যানিটি ব্যাগও 

ছিনিয়ে নিয়েছে । বুদ্ধিমত্বায় [ মনস্তাত্বিক জ্ঞানে ] এই ছিন্্রক 

চোরেরাও কম যায় না। এ সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবৃতি তুলে 

দিলাম। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি হুজুর সাধারণতঃ নিউ মাকেটে মেমসাহেবদের ব্যাগ 

ছিনিয়ে নিই। আমরা সেখানে মাত্র আট ঘটিকা হতে বারো 
ঘটিকার যধ্যে কাজ করি। একমাত্র ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া অন্ত কোনও 

দ্রব্য আমরা হরণ করি না। যে সকল মেমসাহেব অক্স দিন মাত্র 

বিলাত হতে এদেশে এসেছে কেবল মাত্র তাদেরই আমি আমার 

ঈন্সিত শিকাররূপে বেছে নিই। আমি প্রথমে মেমসাহেবের গাল 
বা গণ্ডের দিকে লক্ষ্য করি। যদ্দি তার গাল দুইটি অধিক লাল দেখি তা 

হলে আমি বুঝে নিই যে মেমসাহেব সবেমাত্র এদেশে এসেছে । 

গ্রীক্মপ্রধান দেশে অধিক দিন খাকলে গালের এই লালচে ভাব কমে 

যায়। গণ্ডের মধ্যদেশে মনে মনে একটা বিন্দু একে নিয়ে তার 

চতুদদিকের লালাভার বিস্তৃতি হতে আমরা বুঝে নিই যে কতদিন এ 
মেমসাহেব ভারতে এসেছে । নবাগত বিধায় এই ধরনের মেম- 

সাহেবের হাত হতে ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা সহসা চীৎকার করে 

না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে তারা অস্ফুটম্বরে উ-উ--' এইবপ 
একট! শব্ধ করে মাত্র । এই স্থযোগে আমরাও সরে পড়তে পারি। 

এরা হঠাৎ পুলিশ ডাকে না। কর্তব্য ঠিক করতে এর একটু সময় 
নেয়। 

এ ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা এক দৃষ্টিতে 

বলে দিতে পারে যে কোন লোকটা ভীরু বা কোন লোকটা 



অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫৪ 

সাহসী, কিংবা কে একা যাচ্ছে বা কার সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে; 
এমন কি, কার কাছে কি ভ্রব্য আছে তাও তার! অনুমান করে নেয়। 

এই ক্ষমতার জন্তে এদের আমরা গুনী বলি। কিন্তু যারা কেবলমাত্র 

বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের আমরা বলি শেয়ানা। শেয়ানারা 
ব্যাঙ্কের কাউণ্টার, পোস্ট আফিল ও স্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ 
করে। গুণীরা কিন্ত রাস্তায এদের দেখেই শিকার বলে চিনে নিতে 
পারে।” 

উপরের কাহিনীটি হতে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় অপরাধীর! 

কিরূপ 'স্পেসালাইনজশনের' পক্ষপাতী । এই স্পেসালাইজেশন বা 

একমুখী শিক্ষা এরা ব্যক্তি, কাল, স্থান ও ত্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করে 

থাকে। অর্থাৎ (১) এরা শুধু নারী নয়, স্ভাগত যুরোপীয় নারী, (২) 
অন্য কোনও ভ্রব্যের বদলে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ, (৩) অন্ত কোনও স্থান 

নয়, মাআ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, (8) অন্ত কোনও সময়ের বদলে মাত 

সকাল আট হতে বারে। ঘটিকা তার বেছে নেয়। কিন্তু যুরোপীয় বু 

অপরাধীর মধ্যে ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদের গ্তায় ভারসেটাই- 

লনেস্ বা বহুমুখী শিক্ষা দেখা গিয়েছে । কিন্ত আমার মনে হয় 

তারাও সম্ভবতঃ যুরোপীয় প্রাথমিক অপরাধী । সাধারণতঃ প্ররূত 

অপরাধীরাই তাদের কর্মপদ্ধতিতে এই একমুখিতা অবলম্বন করে ।* 

সস সন আপস স্িস্লাল | শিট িটিশি পাপ সপ শশী? সপ. পা | আপ পপ 

* একজন যদি বোটানি, জুলজি ও জিওলজি এই তিনটি বিষয়েই 
1. £. পাশ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি এই বিদ্যা্রয়ের 
কোনটিকেই ভালবাসে না। যে জুলজিতে একমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত, 

তার বোটানি বা জিওলজিতে একমুখী হতে ইচ্ছাই যাবে না। 



২৫৫ ছিন্নক চোঃ 

এই ছিন্বক চোরদের সংগঠন পুর্বকালে অভি উন্নত ছিল' 
তৎকালীন জনৈক অধ্যাপকের নিক্নোক্ত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি 

বুঝা যাবে । একদা ইনি আমারই একজন অধ্যাপক ছিলেন। 

“এই দিন অমুক রাজপথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম । হঠাৎ পিছন 

থেকে কে এসে আমার কাধে ঝুলানে। ছাতাটি নিয়ে অন্তর্ধান হল। 

স্থানে এক বস্তি সর্দারের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাকে 

অন্ুষোগ করাতে সে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। এ ঘরটিতে 

দেখি সারি সারি বহু ছাতা সাজান রয়েছে । কিন্তু আমার ছাতাটি 

সেখানে আমি দেখতে পেলাম না। এর কঙ্ষের অধিকারী তখন 

আমাকে বললে বোধ হয় এখনও ছাতাটি এখানে জমা পড়ে নি। 

শঘবন্টাখানেক পরে এসে দেখবেন তো। এর পর আধঘণ্টা পরে 

সেখানে এসে দেখি আমার ছাতাটাও অপরাপর ছাতার পাশে 

সেখানে দাড় করানো আছে । আমি এও বুঝতে পারি যে, এই 

এলাকায় যা কিছু কাজ তা মাত্র এরাই করে থাকে ।” 
এমন বহু অপরাধী পূর্ব হতে খবর নেয় বাড়ির পুরুষরা কোন 

সময় বাড়ি থাকে না। এই সময় তারা নানা অজুহাতে গৃহিণীদের 
ছয়ার খুলতে অনুরোধ করে। কয়েক ক্ষেত্রে বাহিরের কোনও যুবক 
এসে বলেছে-_মাসীমা, এক প্লাস জল দেবে? তৃষ্জার জল প্রদান 

এদেশের নারীর! ধর্মীয় কার্য মনে করে। এদের জলের গেলাসে 

হাত জোড়! থাকতে এ সময় এর! অসহায়। এই স্থযোগে এ দুর্বৃ্ত 

তাদের গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে । বাঠীর বা ফ্ল্যাটের মূল 
দরজাতে একটা 'পিপহোল”' রাখলে একটা স্থরাহ! হতে পারে। 

এই সঙ্গীর গর্তে উকি দিয়ে এরা দেখতে পারে যে কোন অবাঞ্চিত 

ব্যপ্ি কি না। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫৬ 

একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে এইরূপ অপকর্মের স্থযোগ কম। 

কিন্তু অধুনা অনেকে উহা হতে অব্যাহতি পাবার পক্ষপাতী । এ 
কারণে কয়েক ক্ষেত্রে এদের অসহায় হয়ে পড়তে হয়। ভূত্যচৌয 
এবং বহিঃচৌর্য হতে রক্ষা পেতে হুলে উহার পুনঃ প্রবর্তন 

প্রয়োজন । পরিবারগুপির জন্য পৃথক পৃথক মহাল [ ফ্ল্যাট | থাকলেও 
সকলের জন্ত কমন পাচক চাকর সহ রস্কই-এর ব্যবস্থা থাকলে খরচ 

কমে অন্ত দিকে ওদের দলীয় ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বাডে। 

এতে মেসিঙ এবং অন্ত দিকে যথেষ্ট আধিক সাশ্রয হয। কয়েক বিষযে 

ব্যক্তিগত ব্যবস্থা রেখে অন্ত বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থা বাখলে যৌথ পবি- 
বারে শান্তি অঙ্ক থাকবে । কিন্তু এজন্য ওদের প্রত্যেক অংশীদাবকে 

উদ্দারচেতা ও সহনশীল হতে এবং তৎসহ পরশ্ত্রী কাতরতা বর্জন কবতে 
হবে। এই প্রকার যৌথ পরিবারগুলি রক্তাক্ত সম্পর্কে বদলে সম- 

কৃষ্টির ভিত্তিতে গঠিত হলে উহা] বহুকাল স্থায়ী হবে। 
বহু বাহিরের ব্যক্তি যৌনজ ও অযৌনজ অপকর্মের উদ্দেশ্যে 

পারিবারিক বন্ধু সাজে। এরা অযাচিত ভাবে কোনও পারিশ্রমিক 

ব্যতিরেকে ক্রীতদাসের মত পরিবারের সকল ব্যক্তির সেবা কবে। 

এই অবস্থাতে তার এঘর ও'ঘর করলে বা এটা ওটা জিনিস নাড়া- 

চাঁড়া করলে চস্ষুলজ্জার জন্ত কেউ আপত্তি করতে পারেন নি। এই 

সুযোগে বৎসর কালের মধ্যে তারা এ বাড়ির বছ শখের দ্রব্যসহু 

মুল্যবান দ্রব্য অপহরণ করে। 



উতোলক চোন্প 

উত্তোলক চোরগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-(১) শকট 
উত্তোলক [ ৮770 11061], (২) বিপণি উত্তোলক [ ১1011) 1162 0, 

এবং (৩) পশব উত্তোলক [ 0৪006 11167 ] 1 

শকট উত্তোলকরদের [ অপসারক ] কাধপঞ্ছতির মধ্যে কোনক্ধপ 

মার-প্যাচ নেই। অসতর্ক বা ঘুমন্ত গাড়ায়ানদের পিছনদিক থেকে শকট 

হতে মাল সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনওরূপ বাহাছ্রী নেই। তবে, 
ই, এদের গতি অতি দ্রত হওয়া চাই । সাধারণতঃ মন্তরগতি শকটাদি 

হতেই দ্রব্যাদি এরা অপহরণ করে থাকে । যেমন গো-শকট | শহরে 

একদল লোক আছে যার। ভোর রাত্রে শহরাগত তরকারীবাহী শকটের 

পিছন হতে তরকারী অপহরণ করে জীবিক! নির্বাহ করে । কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে অশ্বযানের পিছনের রেকাৰিতে উঠেও এরা ছাদ হতে 

দ্রব্য চুরি করেছে । কোনও কোনও অপরাধী এই শকট উত্তোলনের 
খবিধার জন্তে সাইকেল ও মোটরাদি যানেরও সাহায্য নিয়ে থাকে। 

এর দ্বার! তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে আসা ও সেখান হতে অনুরূপ ভাবে 

সরে পড়ার স্থববিধা আছে। এদের কেহ কেহ বাস ট্রাম প্রভৃতি 

ক্রুতগতি যানে আরোহীরপে উঠে ষালপত্র সরিয়ে নিয়েছে | তবে 

বহক্ষেত্রে চালক প্রভৃতির সহিত এদের যে সড় থাকেনি তাও নয়। 

বিপণি উত্তোলকদের কার্ধপদ্ধতির মধ্যে কিন্ত অনেক বুদ্ধির মার- 

প্যাচ দেখা যায়। এর! নাধারণতঃ উত্তযরূপ বেশতৃষায় স্ভিত 

অ-২--১৭ 
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হয়ে দোকানে এসে হানা দিয়ে থাকে । মহিলা উত্তোলকগণ তাদের 

পরনেব শাড়ির মধ্যে দ্রব্যাদি লুকাতে পেরেছে । এস্থলে একজন 

বিপণি উত্তোলকের একটি বিবৃতি উদ্ধত করলাম। 

'আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি তাদের গেঞ্জির উপর একটা 

রবারের বেপ্ট এটে তার উপর একটি শার্ট ও কোট চাপায়। দোকান 

হতে বস্ত্রাদি তুলে নিষে নিমেষে সেটি গেঞ্জির নীচে এরা ঢুকিষে 

দেয়। গেঞ্জিব নিম়াংশ রবারের [ গোল ] বেশ্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকাষ 

উহা! আর নীচে পড়ে'না। এর ফলে অপরাধীটি হাত ছলাতে ছুলাতে 

প্রকাশ্টেই বেবিয়ে আসতে পারে ৷” 

যে সকল দোকানের খদেরের সংখা! অত্যধিক, সেই সকল 

দোকানে বিপণি উত্তোলকেরা সাধারণতঃ হানা দেষ। অন্যান্ত 

খরিদ্দারদেব নিষে ব্যস্ত থাকাকালীন তাদের অন্যমনস্কতার স্থযোগ 

নিয়ে এরা কাজ হাসিল করে থাকে । বামালসহ ধরা পড়ার পৰ 

এরা নানাৰপ মিথ্যা ভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন কবে। এ 

সম্বন্ধে নিয়ের এই বিবৃতিটি' বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। 

“আমি বৌদির জন্যে কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম । দে।কানদাব 

বার-তেরখানি কাপড় দেখায়। কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হয় নি। 
শেষে দোকানদার ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠে, এতগুলার পাট ভাঙলেন। 

আপনি নেবেন না মানে ? আপনাকে এগুলো নিতেই হবে। এর পব 

তর্ক-বিতর্ক -এবং গালি-গালাজও আরম্ভ হয়। অবশেষে দোকানদার 

'মজা দেখাচ্ছি' বলে এই কাপড়টা আমার হাতে গু'জে দিয়ে থানাফ 

ধরে এনেছে । আমি এই বিষয়ে একেবারেই নির্দোষ ।” 

এই বিপণি উত্তোলকেরা আইনাহ্সারে গৃহ চৌর্ধের পর্যায়ে পড়ে 
থাকে। উহার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮* ধারার মতে অভিধুক্ত হয়ে 
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থাকে। যে সকল অপরাধী গৃহ-বেষ্টনীর [1019501৩ ] ষধ্য হতে 

দ্রব্য চুরি করে তাদের গৃহ-চোরই বলা হয়। এর কারণ এই বিপণি 
সমূহও গৃহ মাত্র । তবে বহু বিপণি বা দোকান উন্ম,ক্ত স্থানে থাকে। 

একপ দোকান হাটে ও রাস্তায় দেখা যায়। এ সব দোকান হতে চুরি 
হ'লে এ চুরিকে গৃহ-চৌর্য বলা হয় না। উহাকে ভারতীয় দগুবিধির 
৩৭৯ ধার] মতে ব্যক্তির নিকট বা সন্নিকট হ'তে চুরি বলা হয়। শকট 

উত্তোলকগণ এই কারণে এ দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতেই অভিযুক্ত হয়ে 
থাকে । গৃহ-আবেষ্টনীর মধ্য হ'তে স্বাভাবিকভাবে চুরিকে বলা হয় 
বাটীর চুরি বা গৃহ চৌর্য। ইংরাজিতে ইহাকে বপে হাউস থেফউ 

[1 ০৪৭৩ 07৫0 ]1| যে ভাবে মানুষ সচরাচর বাটীর মধ্যে যাতায়াত 

করে, সেইরূপ সোজা বা স্বাভাবিক পথে, গৃহে, দোকানে বা! গুদামে 
প্রবেশ ক'রে কেহ এ সকল স্থান হতে দ্রব্যাদি চুরি করলে এ সকল 

ঢুরিকে বলা হবে 'গৃহ-চৌর্ধ” | 
এই বিপণি উত্তোলক বা শকট টত্তবোলক ছাড়া অপর আর এক- 

প্রকার উত্তোলক আছে । এদের পশ্খ উত্তোলক [ ০৪01১ 071০6 ] 

বলা হয়। নিয়ে জনৈক পণ্ড উত্তোলকের বিবৃতি তুলে দিলাম । 

"ছাগল চুরি সম্বন্ধে আমরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করি, 
যাতে করে এঁ ছাগল ডেকে উঠতে না পারে । আমরা গোটা কয় 
সরিষার দান। ছাগলের কানের মধ্যে ঢালি। এইরূপ অবস্থায় তারা 

কখনও ডাকে না। আমরা অভিজ্ঞতা হ'তে এইকূপ জেনেছি । 

কুকুর চুরির সময় সাধারণতঃ আমরা মাংসের টুকর] দেখিয়ে তাদের 
বাইরে এনে পশুগুলিকে করায়ত্ত করি । কখনও আমরা পোষা মাদী 
'কুকুরেরও সাহায্য নিয়ে থাকি।” 

কোনও কোনও স্বভাব দুর্বত্তজাতীয় ব্যক্তিরা এক অদ্ভুত উপায়ে 
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গবাদি পশু চুরি করে। নিয়ে ইন্দণ এক ব্যক্তির একটি চিত্তাকর্ষক 

বিবৃতি উদ্ধত করা হ*ল। 

“গরু প্রভৃতি চুরি কববার সময় আমরা খড়ের একটি গাত্র-আচ্ছাদন 
| ক্লোক ] বা পোশাক দ্বারা সার! অঙ্গ আবুত করে নিই। এর পর 

আমর! চারণরত গবাদির সম্মখে শুয়ে পড়ে বা বসে ধীরে ধীরে 

নিরালা স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকি । গরু আমাদের গাত্রের 

খড় খাবার জন্ত আমাদের পিছু পিছু অগ্রসর হতে থাকে । এইভাবে 

প্রলুক্ষ করে পশুদের স্থবিধাজনক স্থানে এনে তাদের অপহরণ করি । 

বাটীর মধ্য হ'তে গরু চুরি করবার সময় গৃহস্থ জেগে উঠলে আমরা 
এঁ খড়ের আচ্ছাদনসহ উঠানের খড়-গাদায় শুয়ে নিজেদের তার সঙ্গে 

মিশিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করি ।” 

উত্তোলক চোরের! বহুবিধ মনন্তত্ব ও জৈব জানের পরিচয় দিয়ে 

থাকে। দৃষ্টান্তত্বরূপ মৎস্য উত্তোলক বা মতস্য চোরদের কথা বলা৷ 

যেতে পারে। মংস্য চোরেরা পুকুরের জলের উপরিভাগে রাত্রিযোগে 

আলোড়ন করে অরধাৎ 'ঘাই মারে'। এর ফলে বনুক্ষণ উপরে উঠতে 

না পারায় পধাপ্ত অক্সিজেনের অতাবে বহু মস্ত আধমরা হয়ে জলের 

উপর ভেসে উঠে । এ চোরেরা তখন মৎস্য সকল হাতে ধরে উপরে 

তুলে আনে । কোনও কোনও মংস্ত ভয়ে পাঁকে মাথা গু'জে ও 

তার ফলে পাঁকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। বহু 

মৎখ্যকেই শ্বাস গ্রহণের জন্ত যে মাঝে মাঝে উপরে উঠতে হয় তা 

ই সকল অজ্ঞ চোররাও জ্ঞ।ত আছে। 

এছাড়া জাল পোলো ব! ছিপ দ্বারাও যে রাত্রিষোগে মাছ চুরি 

কর] না হয় তাও নয়। কিন্তু গৃহস্থগণ এর প্রতিষেধকপ্ছপে পুকুরের ' 

তলায় কাট৷ ও বহু ডালপাল। ও কঞ্চি ডুবিয়ে রাখায় সব সময় জালের 
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সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় নি। এইজন্য অপরাধীরা উপরোক্তরূপ 

পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে থাকে । 

এই পশু চুরি গৃহ হ'তে সমাধিত হলে দণ্ডবিধির ৩৮* এবং মাঠ 

বা পথ হ'তে চুরি হলে উহার ৩৭৯ ধারা মতে চোরেরা অভিযুক্ত 
হয়ে থাকে । ৰিপণি, শকট ও পথ হ'তে চুরি সন্বদ্ধে বলা হ'ল। 

এইবার অপর কয়েক প্রকার গৃহ ও বহিঃ চুরি সম্বন্ধে বণা যাক। 

এই চৌর্যকাধ অপরাধিগণ পৌষা জন্ত-জানোয়ারদের সাহায্যেও 

সমাধিত করে থাকে । সাধারণতঃ পোষা কুকুর এবং বাদরের 

সাহায্যেই এই অপকার্ধ সমাধিত হয়ে থাকে ' বেদিয়৷ প্রভৃতি 

স্বভাব-ছূর্ত্ত জাতির ব্যক্তিগণ তাদের পোষা কুকুরদদের এমন ভাবে 

শিক্ষিত ক'বে তুলে যে তারা অনায়াসে নর্দমা! বা গবাক্ষের পথে বা 

উন্মুক্ত ছুয়ারের মধ্য দিয়ে গ্রামা গৃহস্থের গৃহে ঢুকে স্ষবিধামত জাম 
কাপড় বা থালা বাসন মুখে করে বেরিয়ে এসে & অপহুত ত্রব্য সকল 

মনিবদের নিকট প্রতার্পণ করে। কয়েক ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভেশাদড় 

ছবারাও মৎস্য চুরি সহজসাধা করা হয়েছে । অপরদিকে শহরাঞ্চলেও 

বিশেষ করে কলকাতা শহরে এইবপ অপকাধের জন্যে অধিক ক্ষেভ্রে 

বাদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে । কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী 

রাজপথে ফুটপাথের উপর শ্বেতাঙ্গ পথিকদের উপর এইরূপ ব্ 

উপত্রব সংঘটিত হয়েছে । নিমের বিবৃতিটি হ'তে এই অপপদ্ধতির 

প্রক্কত স্বরূপ বুঝা যাবে। 
“আমি একজন কলিকাজায় নবাগত ইংরাজ নাগরিক | এই দিন 

আমি আমার মেমসাহ্বোক সঙ্গে করে চৌরঙ্গী রাস্তার পূর্বদিকের 

ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা হতে 

ছই-ছইট! বাঁদর ছুটে এসে আমাদের কাধের উপর চড়ে বসল । 
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ওদের বড বাদরটি আমার কাধে এবং ছোটটি আমার মেমসাহেবের 

কাধে জে'কে বসেছিন। আমর! হস্ত দ্বারা ঝট্্কানি দিয়ে তাদের 

অতিকষ্টে অপসারণ করি। রাস্তার অপর ফুটপাথে ছইজন এদেশীয 

ব্যক্তি চেন ও বগলস হাতে অপেক্ষা করছিল । বাদরদ্ধয় এর পব 

ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের তলায় বসে পড়ল। প্রথমে আমরা এর 
মধ্যে সন্োোহজনক কিছু মনে করিনি । বরং এটাকে আমরা বাদরের 

বাদরামী মনে করে হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কিছুটা দুর অগ্রসর 

হয়ে আমি লক্ষ্য করি যে, আমার বুক পকেট হতে দুইটা দামী 

ফাউণ্টেন পেন অপন্ৃত হয়েছে! এই সময় আমার মেমসাহেবও 

উপলব্ধি করলেন যে তার হাতে রিস্টওআচ.টিও তারা টেনে খুলে 

নিয়ে গিয়েছে |” 

অপমারক োাররা রবার দস্তানা পরে রাজপথের ও রেলওষের 

ইলেকট্রিক ফিটিউ, গ্যাস এবং ওআটার পাইপের পার্টম এবং অন্ত 
আসবাবপজ্রের অংশ চুরি করে জনসাধারণের প্রভৃত ক্ষতি করে । অধিক 

ক্ষেত্রে এর! টেলিফোন ও টেলিগ্রফের তার চুরি করে জনসাধারণের 

যথেষ্ট ক্ষতি করে । বহু ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর ছন্মবেশেও এরা 

তামার তার চুরি করেছে । 

এরা টেলিগ্রাফের তামার তার কাটার জন্যে মই-এর বদলে একটি 

অভিনব যদ্ম আবিফার করেছে । এই যন্ত্র সংলগ্ন দণ্ডটি রশিসহ 

ঠেলে উপরে তুলে নীচে ঈাড়িযে এ ছুমুখে। কাচি সম যন্ত্র দ্বারা এ তর 

কাটা যায়। 



গৃহ-ঢার 

কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ বাটী আছে অথচ একটি বিশেষ দিন 

ও সময়ে একটি বিশেষ বাড়িতেই বা! টুরি হল কেন? এ প্রশ্ন 

স্বভাবতঃই গৃহস্থ লোকের মনে জেগে থাকে । এছাড়া গৃহমধ্যকার 

মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার গপ্তস্থানগুলিরই বা তারা কোথা হ'তে 

সন্ধান পেল? মালিকেরা কেউ যে এর্দিন গৃহে থাকবে না-_-এই 

ংবাদই বা তার৷ কিরপে জানতে পেরেছে ? এই সকল একান্ত বপে 

পারিবারিক ব্যবস্থার সংবাদ তারা জানলো কি করে? এ প্রশ্নও 

ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মনে ৰারে বারে জেগে থাকে । আসলে বিষয়টি 

হয় এইরূপ, কোনও বাড়িতে চুরি করতে মনস্থ করলে পেশাদারী 
চোর মাত্রই প্রথমে সড়ক সন্ধান নিয়ে থাকে। বিশেষরূপে সন্ধান 
ন1 নিয়ে এরা কেহ কাজে অগ্রসর হয় না। এইসব সন্ধান তারা 

বাড়ির চাকর, বা বয়াটে [ বিপথগামী ] ছেলেপুলেদের কাছ থেকেই 

নিয়ে থাকে। এই সকল চোরের বা তাদের নিযুক্ত চরেরা পাড়ায়- 

পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রায়ই খোল। যায়গায় বা রকের উপর 

বসে তাস বা ঘুটি খেলতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দুপুর কেলায় 
বাটার চাকর-বাকরদের কাজকর্ধ থাকে না। এই সময় এরা বাইরে 

এলে চোরেরা এদের সঙ্গে আলাপ জমায় । এমন কি এর এদেরকে 

নিজ খরচে খাওয়ায় এবং সুবিধামত তার! তাদের সিনেমাও দেখিয়ে 

থাকে। কেহ কেহ এদের কিছু কিছু অর্থ ধার বাদান স্বরপও 
দিয়েছে । এই সকল চাকরদের নিকট হ'তে চোরের খোজথবর 
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| গল্পের মধ্যে ] প্রথমে সম্যকরূপে জেনে নেয়। কখনও কঘনও এই 
সকল চাকরেরা সাক্ষাত্রপে এদের সাহায্যও করে থাকে। ধীবে 

ধীবে এদের লোভ বধিত হওয়ার কারণে এইরূপ সম্ভব হয়। এই 
সময় মাত্র সাষান্য কষেকটি মুদ্রার বিনিময়ে এই চাকরদের কেহ কেহ 

চোরদের জন্যে বাত্রে বাটীর দরজাগুলি খুলেও রেখে দিয়েছে ।* 
এই চাকবদের সংবাদমত এই গৃহ্-চোরের! যে সকল বাক্সে বা পেটিকাষ 

মূল্যবান দ্রব্যাদি ন্যস্ত আছে, মাত্র সেই সেই বাক্সো প্যারা ও 

আলমারি তারা ভাঙ্গে ও ত! থেকে দ্রব্য অপহরণ করে থাকে। স্বল্প মমষেব 

মধ্যে কাজ হাসিল না করতে পারলেধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 

এই কারণে এইরূপ বিলি-ব্যবস্থা না করে বাইরের চোরেরা কোনও 

গৃহে ভ্রব্যাপহরণেব কারণে কদাচিৎ প্রবেশ করে। তবে বাড়িব 
ভিতরের চোরদের সন্বদ্ধে একথ] বল। চলে না। চাকর বা অন্যান্য 

ব্যক্তি বা আত্বীষবর্গের মধ্যে যাবা বাটাতে বাস কবে কিংবা যাবা 
সাধারণতঃ এ বাটীতে যাতাযাত করে তাদের দ্বারা কোনও চুবি 
সমাধিত হলে উহার জন্য দায়ী এ চোরদের ভিতরের চোর বলা 

হয়। ভিতরেব চোরদের মধোে চাকর-চোরেবা অন্যতম। এ 

কারণে চাকর হিসাবে চুরিব জন্যে ভারতীয় দণগ্ডবিধিতে একটি পৃথক 
শপ পপ পপি পম, সম শপ সদ সিশ্ীসপীদিছ শস্সেশ 

* ধরা পড়াব পর এই চাকরদের কেহ কেহ অপরাধ স্বীকার 

করলেও আসল চোরেদেব নাম বা ঠিকানা সম্বন্ধে কোনও কিছুই 

জানাতে অক্ষম হয। আসলে চোরের! তাদের নামধাম সম্বন্ধে এদের 

বলে না। তার] তা তাদের বললেও ভুল খবর দিয়ে থাকে। অনেক 

সময় পাঁওন। বা হিস্যা নেবার জন্যে চোরেদের প্রদত্ত ঠিকানায় এসে 

এর! তাদেব কোনও খেশাজ-খবর পায় নি। 



২৬৫ গুহ-চোর 

ধারা আছে। চাকর চোরদের এ দণ্ডবিধির ৩৮১ ধারায় অভিযুক্ত 

করা হয়। চাকরেরা বাহিরের কোনও ব্যক্তির সম্পর্ক রহিত ভাবে 

মনিবের ভ্রব্যাপহরণ করলে তাদেরই বল] হয় চাকর-চোর | চাকর- 

চোরদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে। এক্ষণে এই গৃহচোরদের সম্বন্ধে 

আরও কিছু বলা যাক। নিম্নে একটি গৃহ-চোরের বিবৃতি তুলে 

দিলাম । বিবৃতিটি হ'তে গৃহ-চোর সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে। 

“আমাকে হীরু সর্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে 

শেখায় । এই নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমিতার সঙ্গে দেখা 

করতে বাধ্য হই। সর্দারজী আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্যে 

প্রায়ই পয়সা দিত। তদুপরি আমাকে সে নানারপ কু-অভাসও 

শেখায়। এছাড়া সর্দারজী আমাদের জন্যে কয়েকটি মেয়েও এনে 

দেয়। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দারজীর স্বগৃহে একটা স্কুলও ছিল। 

এইথানে আমরা তাল] চাবি তৈরি করতে ও খুলতে শিখি । এর পর 
এই বিষয়ে আমাদের পরীক্ষার দিন ধার্য হয়। সর্দারজী আমার 

হাতে একটা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে বলেন, 'যা কিনি বাড়ি 
গিয়ে মা'র আচল থেকে সিন্দুকের চাবিটি খুলে তার একট! ছশচ 
নিয়ে আয়। আমিবাটী গিয়ে হ্বিধামত মায়ের চাবিটা সাবানের 

নরম অংশে ঢুকিয়েদিয়ে ছশচ তৈরি করি। সর্দারজীর ডেরায় 

এই ছশাচ থেকে চাবি তৈরি হয়। এর পর একমাসের জন্তে আমি 

মামার ৰাড়ি চলে যাই। কিন্তু ফিরে এসেশুনি মায়ের বিনে 

যাবতীয় গহনাপত্র ছুরি গেছে 1” 

[ ভূত্যচোররা ভ্রব্যাদি চুরি করে প্রথমে উহা বাড়ির ভিতরের গুপ্ত 

স্থানে লুকিয়ে রাখে | ইলেকৃত্রিক মিটার বল্স, কয়লার গাদ1, জলের ট্যাঙ্ক 

ও নর্দমম! প্রভৃতি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়দিন পর সন্দেহ মুক্ু 
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হলে ওরা এ দ্রবা বাহিরে পাচার করে। দ্রব্য চুরির সাথে ভূত্যের 
পলায়ন সন্দেহের বিষয় । এই জন্য উহার! এরূপ ব্যবহার করে ।] 

গৃহ-চোরের৷ ব্যক্তি বা বস্তর উপর কোনওরূপ আঘাত 
হানে না। কযেক ক্ষেত্রে এরা স্যোগ মত দিনের বেলাতে সহজ 
ভাবে বাড়ি চুকে কোনও গুপস্থানে লুকিয়ে থেকে বাত্রে দ্রব্য চুরি 
করেছে । এর। নানারূপ কৌশলের সাহায্যে গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ 
করে দ্রব্য অপহবণ করে। এই সম্বন্ধে নিয়ে দুইটি বিশেষ বিবৃতি 
উদ্ধত করা হ'ল। এই বিবৃতি হতে এদের অপপস্তির ধারা সম্বন্ধে 
ধারণ করা যেতে পারবে । 

“বাইরের ঘবে বলেছিলাম এমন সময যঙ্থুপাতিসহ একজন 
ইলেকট্রিক মিস্ষি এসে বলল, বডব।বু তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
ইলেকট্রিক পাখাটা তেল দিতে এবং মেরামতও করতে। এব পব 
মিক্সিটি তার দুইজন সহকারীব সাহ!য্যে কাজে লেগে যায। আমি 
অনেকক্ষণ ধরে এদের কাধকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এই সময় 
মিস্ত্রিটি একটুকরা ছেড়া! নেকড়া এনে দেবাব জন্যে অন্থরোধ জানায। 
সহকারী লোকটি এক গেলাস জলও খেতে চাষ। কিছুক্ষণ পরে 
আমি ন্যাকড়া ও জল নিষেফিরে এসে দেখি যে ঘরের ইলেকট্রিক 
পাথা, রেগুলেটাব ও বান্ব কষটি অপহরণ কবে দুর্বৃত্তরা উধাও 
হয়েছে ।” 

[ এই বিশেষ অপরাধকে বল হয় মিএ্র অপরাধ। এইখানে 
টুরির সহিত মিশান আছে প্রবঞ্চনা। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর 
হয়ে এরা পরে চুরি করে পালিষে যায়।] এইবার অপর বিবৃতিটি 
সন্বদ্ধে বলা যাক। অপবটিকে চুরি না বলে জুচ্চ,রী বলাই ভাল। 

'আঘাব পুত্র 'অমুক' বার হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার 



২৬৭ গৃহ-চোর 

পুত্রের সমবয়স্ক একটি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, মা, 

অমুক বাড়ি আছে” ছেলেটি আমার পুর সহপাঠী বলে পরিচয় 
দেয় এবং জানায় যে আঘার পুত্র পড়বার জন্তে তার একখানা বই 

এনেছে । এর বইটা এক্ষনি প্রফেনারের কাছে না নিয়ে গেলে বিশেষ 

ক্ষতি হবে। এমন করুণ ভাবে সে বাক্যজাল বিস্তার করে যে আমি 

তার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করি। আমি তখন তাকে সান্বন! দিয়ে 

বলি, তা বাবা! আমি তো সব বইচিনিনা। এ টেবিলটায় 
ওর বই-টই খাকে। ওখানে দখে নাও না তুমি।' ছেলেটি এর পর 

টেবিল থেকে তিনখানি বই তুলে নিয়ে একটি পঞ্জ আমার পুত্রের নামে 

লিখে আমার হাতে দেয় এবং এর পর আমার পায়ের ধূল! নিয়ে সে 

স্থান ত্যাগ করে। খণ্টাখানেক পরে আমার পুত্র ফিরে এলে সকল 

সমাচার অবগত হয়ে অবাক হয়ে যাষ। প্রকৃত বিষয় বুঝে আমিও 

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। বুঝতে পারি আগেভাগে আমার 

পুত্রের নাম ও কলেজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেটা আমায় 

ঠকিয়ে গেছে ।” 

যে কোনও গৃহ-চোরেরা বাটীর তাল ব। গরাদ ভেঙে, নর্দমা 

গলে বা পাঁচিল ও ছাদ ডিঙিয়ে অপকর্মের জন্যে গৃহে প্রবেশ করলে 

তাদের বল হয় সি'দেল চোর, তাল! তোড় বা সবল চোর । এরা এমন 

সব পথ দিয়ে. বা এমন ভাবে পথ ক'রে ] গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ 

করে, যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ কেহ এ সবগৃহে প্রবেশ করেনা। 

আইনানুসারে এই সব চোরের] এ ভাবে সর্বাঙ্গ প্রবেশ না করিয়ে 

মাত্র তাদের হাত বা পা দেহের অংশ বিশেষও ] কোন গৃহে প্রবেশ 

করালেও তাকে সবল বা সি'দেল চোর বল হয়। অর্থাৎ কেহ রাস্ত। 

হতে জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বস্ত্রাদি বার করলেও তাকে 
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লি'দেল চোর বলা হবে। পরবর্তা পরিচ্ছেদে এই সি"দেল চোরদের 
সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হবে। 

[ অধুন। প্রাথমিক অপরাধীর] টেলিফোনে কোনও বাড়িতে জানাষ 

ষে তাদের অমৃক পুত্র বা কন্া এক্সিডেশ্টের কারণে সাজ্ঘাতিক ভাবে 
আহত হয়ে অযুক হাসপাতালে নীত। বেশিক্ষণ সে বাঁচবে না। 

বাড়ির প্রত্যেকে ভাকে শেষ দেখার জন্য ভাল! বন্ধ ক'রে হাসপাতালে 

গেলে এ তালা ভেঙে দূর্বত্তরা সহজে ভ্রব্যাপহরণ করেছে । এক্ষেত্রে 

তার] বাড়ির পুত্র বা কন্যার নামটি পূর্বাহ্নে জেনে নিয়ে থাকে। ] 

কোনও কোনও অপরাধী রাস্তা হতে লোহার শিক বা লম্বা 

অশাকশির সাহায্যও জানালার ওপার হতে প্রায়ই ভ্রব্যাদি বার করে 

নেষ। অনেক সময় জানালার ধাবে তক্তপৌোশ ব! খাটিয়ার উপর 

সালঙ্কারা কন্যা বা বধূরা শুষে থাকেন। জানালার গরাদের ভিতর 

হাত ঢুকিয়ে এই সব ঘুমন্ত কন্যা বা বধূদের হাত হতে অলঙ্কারাদিও 
এর খুলে নিয়েছে । এইক্ধপ বহু কাহিনীও এদেশে শুনা গেছে। 

এইগুলিকে গ চরি না বলে সি'দেল চুবিউ বলা উচিত | ] 



লস্ট রিলেশন 

লস্ট রিলেশন ট্রিক বা “আত্মজনের পুনরাগমন” পদ্ধতি দ্বারাও পর্ন" 

অঞ্চলের অপরাধিগণ সরল মন। পল্লীবাসীদের অর্থাদি অপহরণ কে 

থাকে। এই পদ্ধতিকে 'হারানে! ছাওয়াল” [ পুত্র] পদ্ধতিও বগা 

হয়ে থাকে । এর প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে নেয় কোনও 

পল্লীবাসীর কোনও পুত্র বহুকাল পর্যন্ত নিরুদ্দেশ আছে কিনা । বিশ 

বা ত্রিশ বৎসর পৃবে এইরূপ কোনও পুত্র কাহারও হারিয়েছে জ্ঞাত 

হওয়া মাত্র এদের একজন এ পুত্রের অভিভাবকদের নিকট এসে 

নিজেকে তাদের সেই হারানো পুন্্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকে । এরা 

এ ছেলেটির ছোটবেলায় ঘটেছে এমন অনেক কাহিনীও তাদের 

শুনিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এই সব কাহিনী তারা খোঁজ-খবর 

নিয়েই জ্ঞাত হয়ে থাকে । এর পর এ পরিবারের সকলেই তাকে 

আদর-যত্বে আপ্যায়িত করতে থাকে । এই সময় দূর্ব.স্ুটি সকলকে 

জানায় যে সে কি ভাবে এতদিন কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গে কোথায় 

কোথায় দিন যাপন করেছে । সেই সন্বদ্ধে নানাক্বপ কল্পিত কাহিনী 

সকলকে এর শুনাতে থাকে । এই সময় সে এও জাহির করে দেয় যে, 

সে এমন এক মন্ত্র শিখেছে যাতে সে এক ভরি সোনাকে ছু ভরি 

করে তুলতে সক্ষম। পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তিই তাকে বিশ্বাস ক'রে 

স্ব স্ব সোনা-দানা এনে তার হাতে সেগুলি সরল বিশ্বাসে তুলে দেয়। 

দুর্তিটি তখন প্রতিশ্রতি যত যাগযজ্ঞ শুরু করে দেয়। এই সোন? 

ছিগুণ করবার জন্তে দূরৃিটি এগুলি বিস্বপপজ ও ফুলের তলায় রেখে 
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দেশ এবং পরে হযোগ মত সে এগুলি এ স্থান হ'তে সকলের অজ্ঞাত- 

সারে তুলে নিয়ে রাত্ত্রিযোগে পলায়ন করে থাকে। 

শহরের লোকের! কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকদের ন্যায় সরল প্ররকতিব 

নয। এই সব অলৌকিক ক্রিষাকাণ্ডে তার! বিশ্বাসীও নয়। এই 

জন্যে শহরবাসীদের ত্রব্যাদদি অপহরণের জন্যে দুর্বৃত্তরা তিন্নরূপ পন্থা 
অবলম্বন কবে থাকে । কাবণ, সর্বপ্রধান প্রশ্ন হয 'শঠে শাঠ্যং 

সমাচরেৎ | শহরে চোরেরা কতদূর ধূর্ত হয়ে থাকে তা নিয়ের 
বিবৃতিটি পড়লে বুঝা! ষাবে। 

“আমর কোনও এক আমেরিকান ডিপোতে কাজ করতাম । এই 

ডিপোর প্রতি গেটেই আমেরিকান পুলিশর। পাহারা দ্িত। এদের 

নজর এড়িয়ে কোনও দ্রব্যাদি বাইরে নিয়ে যাওয়।! ছিল অসম্ভব। 

আমরা তখন ত্রব্য চুরি করবার একটি স্থচতুর মতলবের আশ্রয় নিই। 
আমাদের মধ্যে একজন ধরা পড়া চোরের অভিনয় করত। কিন্তু 

বাকি সকলে কি করতো জানেন? তার এই চোরের মাথায় চোরাই 

ত্রব্য চাপিয়ে তার কোমরে দড়ি বেধে গেটের নিকট এনে সৈনিক 

পাহারাদের সম্বোধন করে বলতো, 'সাহেব । এই এক বেটা চোরকে 

বামাল শুদ্ধ ধরেছি । ওকে এবার থানায় ধরে নিয়ে যাব ।” শাস্ত্রী 

সাহেবেরা, “ঠিক হায়। লে যাও থানে মে, বলে আমাদের বামাল 
শুদ্ধ গেট পার করেদিত। এরপর এ বিষষে কে আর কার খবর 

রাখে । আমরা বাইরে এসে খাউ বা বামাল-গ্রাহকদের কাছে 

এই সব ত্রব্য বিক্রি করে দিয়ে বাড়ি ফিরতাম।” 

আজকাল স্থান বিশেষে এক অদ্ভুত প্রকারের অপকর্মের কথা শুনা 

যাচ্ছে। শহরের এই সকল অঞ্চলে এমন সব লোক বাস করে যাদের 
বুদ্ধিমত্তা পর্মী অঞ্চলের লোফের মত সংস্কারাচ্ছন্ও নয়। আবার 
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শহরের অধিকাংশ লোকের ন্যায় এরা অত্যন্তরূপ চৌকসও নয়। 

এদেব বুদ্ধিমত্তা পল্লী এবং নগরবাসী ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তার মাঝা- 

মাঝি; এদের মধ্যম বুদ্ধিমন্তীসম্পন্ন ব্যক্তিও বলা চলে । এই সকল 

ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে অর্থাপহরণ করবার জন্যে এদের বুদ্ধিমত। 

[বুদ্ধির দৌড় ] অনুযায়ী অপপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। নিয়ের 
বিবুতিটি হতে উক্ত প্রকার কর্মপদ্ধতিটি সম্বন্ধে বুঝ! যাবে। বিবৃতির 

[হিন্দি ] বাংলা তর্জম। নিয়ে প্রদত্ত হল। 
“আমার পতি [স্বার্ী] বেরিয়ে যাবার পাঁচ ঘণ্টা পরে একজন 

মাড়োয়ারী এক ঝুড়ি আম নিয়ে ৰাড়ি ঢুকল। আমের ঝুড়িটি 

আমার সম্মুখে রেখে সে বলেছিল, 'মাজী ! এই ফল ৰাবু পাঠিয়ে 

দিয়েছেন । আর বলে দিয়েছেন আপনার হাতের বাঙ্জু আর গলার 

হারটা নিয়ে আসতে । ওগুলো দোকান হতে পালিশ করে নিষে 

আসবেন তিনি । আমি তার কথায় অবিশ্বাস করি নি। আমি 

নিঃসন্দেহে তার হাতে গহনাগুলি তুলে দিয়েছিলাম ।” 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকে হঠাৎ যুল্যবান সোনার গহন! 

এদের খুলে দেয় নি। কিন্তুগহনার বদলে রিপু করবার বা কাচাবার 

জন্যে শাল বা বস্ত্রাদি চাইলে ছুরৃ্তরা সহজেই তা করায়ত্ত করতে 
পেরেছে। 

এদেশের স্বভাব-দুর্ৃত্ত জাতিদের মধ্যে বনু জাতি আছে" 
[কবলমাত্র চুরি ডাকাতির দ্বারা জীবন যাপন করে। এদের 

এক একটি দল এক এক পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা চৌর্য কার্য করে । 

ইরানী জিপসী এবং সন্দার জাতীয় পুরুষেরা চৌর্য কার্ষের জন্তে 
প্রায়ই কোনও দোকানে এসে দ্বোকানদারের সহিত কলছে লিগ 

হয়। ইত্যবসরে এই দলের মেয়েরা দোকানের ভ্রব্যাদি বেষানুফ 
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ভাবে চুরি করে বস্ধাচ্ছাদন মধ্যে লুকিয়ে ফেলে । এই সকল 
স্বভাবদূর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে সান্থুরিয়া ব্রাহ্মণ, চন্দ্রবেদী নামে এক 

জাতি আছে। এই জাতির লোকের এক অদ্ভুত উপায়ে উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুদের ঠকিয়ে থাকে । এদের মধ্যে একজন স্নানের ঘাটের নিকট 

হঠাৎ একজন উচচশ্রেনীর হিন্দুকে ছুয়ে দিয়ে বলে উঠে, ক্ষমা করবেন 

ঠাকুর, হঠাৎ আপনাকে ছুয়ে ফেলেছি । আমি সামান্ত একজন 
মেথর, যেন অকল্যাণ হয় না মামাদের' ইত্যাদি । এর পর এ উচ্চ- 

বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের স্নান করা ছাড় আর গত্যন্তর থাকে না। 

এদিকে প্রব্যা্দি ঘাটের চাতালে রেখে ভদ্রলোক জলে নামামাত্র, 
দূর্বৃততটি ভ্রব্যাদি চাতাল থেকে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে । কখনও 

কখনও এর! বিষ্ঠার হাড়ি নিয়েও ভত্রলোকদের ছু'য়ে দেয়, উদ্দেশ্য 
যেন তেন প্রকারেণ তাদের স্নান করানো-উপরের পাড় হতে ভ্রব্য 

চুরি করবার স্থবিধার জন্যেই এর এইরূপ কবে থাকে । এরা কোন 

মহিলাকে পুফরিণী বা নর্দীর পাড়ে প্রব্যাদি পাহারায় নিযুক্তা দেখলে 

এমন ভাবে মল বামৃত্র ত্যাগ করতে বসে, যাতে ক'রে মহিলা 

লজ্জায় অন্থ দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হয়; ইত্যবসরে দলের অপর 

আর একজন এ দ্রব্যাদি তুলে নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায়। 
এই চন্দ্রবেদী জাতির! ব্রাঙ্গণাদদি ব্যক্তিকে উপরিউক্ত ভাবে 

বিভ্রান্ত করলেও এর! নিজেরা উচ্চশ্রেণীরই হিন্দু, কিন্তু এরা এদের 
গোঠীর মধ্যে এক চামার ও ঝাড়ুদারদের ছাড়া সকল শ্রেণীর হিন্দু 
দেরই গ্রহণ করে থাকে। এমন কিমুসলমানদেরও গ্রহণ করতে 

এদের বাধা নেই । বর্ণহিন্দুদের এই অস্পৃশ্ঠতা দোষের হুযোগ 

কোনও কোনও শহরের লোকও নিয়ে থাকে । এ সম্বন্ধে একজন শহর- 

বাী ছোকরার বিবৃতি নিলে তুলে দিলাম। 



২৭৩ লল্ট রিলেশন 

"কিছুদিন পূর্বে আমর! দুইজন একটি টি-পাটি”ত আহুত হয়ে- 
ছিলাম। আমর! একটি টেবিলে ছইজন টিকিধারী ত্রাঙ্ষণকে বসে 

থাকতে দেখে এঁ টেবিলের পাশে ন্তত্ত অপর ছুইটি চেয়ার দখল করে 
বসলাম । টেবিলে খাছ্সহ চারিটি মাত্র রেকাবি রাখা ছিল। 

আমরা তখন লোক ছুইটিকে শুনিয়ে কথোপকথন শুরু করলাম । আঙ্গি 
আমার বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললাম, 'জাতিভেদ ভাই একটা পাপ 

বিশেষ। এই তুই তো ব্রাহ্মণ আর আমি হচ্ছি ছলে বান্দী 

[অচ্ছ্যুত]-_-এই পর্যন্ত শুনামাত্র ভত্রলোক ছজন একটু নড়ে বসলেন । 

তারপর রেকাব ছুটিতে আর হাত না দিয়ে উঠে পড়লেন। এই 
স্যোগে আমরাও হুপাহুপ করে চারটি রেকাবের খাবার মাবড়াতে 

আরম্ভ করলাম। তবে আমরা মুখে এসব বললেও আমরা ছু'জনেউ 
আসলে ব্রাহ্মণ সম্ভানই ছিলাম ।” 

স্বভাব-দূর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এমন ছুই একটি দল আছে যাদের 

পুরুষর! [প্রাপ্তবরস্ক ] নিজের! চুরি করে না। তাদের নির্দেশে চুরি 
করে তাদের ছোট ছোট ছেলেরা । হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে বড়র! 

এসে এ সকল ছেলেদের মার-ধোর করে এবং ফরিয়ার্দীদের কাছে 

ক্ষমা ভিক্ষা করে ছেলেগুলিকে মুক্ত কার নেয়। এই সকল দলের 
কেহ-কেহু সাধু-সন্নযাী সেজেও ঘুরাফেরা করে। কেহ কেহ ধরা 

পড়ার পর নির্বোধ বা পাগলের মতও অভিনয় করে থাকে । কেপমারী 

দলের ছেলের! ধর] পড়লে প্রায়ই মুক ব৷ বোবা সাছে। এক 

অভভুত উপায়ে এদের জিহবা! উপরে বা নিয়ে গুটিয়ে নেয়। এমন ভাবে 

এর] তা করে যাতে তাদের বোবাই মনে হবে। বহু অভ্যাস ও কৃদ্ধ 

সাধনের দ্বারা এ কৌশল তারা আয়ত্ত করেছে । কোনও কোনও সময় 
এর! ককিরের বেশে কোনও দোকানে এসে জিনিস রেনরার অছিনাক্ক 

আ-২- ১৮ 
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করদ রাজ্যে প্রচলিত মূত্রা প্রদ্দান করে। দোকানদার এই মুদ্রা গ্রহণে 
অসম্মত হলে সে আশ্চর্যানত্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কি 

এদেশের মুদ্রা ভিন্ন প্রকারের ? এই বলে সে তাদের কাছে তা দেখতে 

চাষ। দোকানদার প্রচলিত একটি রৌপ্য মূদ্রা দেখবার জন্যে তার 
হাতে তুলে দিলে সে তৎক্ষণাৎ হাত-সাফাই-এর সাহায্যে উহ] সরিয়ে 
নিয়ে এ স্থলে একটি জালি মুদ্রা আনে । এ মুদ্রাটিই সে দোকানদারকে 
ফিরিয়ে দিয়ে থাকে । এইঘূর্ৃত্ত জাতিসকল এবং তার্দের বিভিন্ন 

প্রকার অপপদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে 
আলোচিত হয়েছে । এক্ষণে অন্যান্য চৌর্ধ পদ্ধতিগুলি সন্বদ্ধে কিছু কিছু 
আলোচনা ক'রে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক। 

সবল চোল 

সি"দেল চুরি ভারতের এক প্রাচীনতম অপরাধ । ইংরাজিতে 

উহাকে বারগলারি বল! হয়ে থাকে। অপরাধীরা ইহাকে তালা- 

ভোড়, গাষছামারী ও চাবির কাজ [কাম] নামে অভিহিত করে। 

এই সি"দমারী ও ডাকাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে পূর্বে গৃহস্থ বাটীগুলি 
দুর্গাকারে তৈরি হতো। এজন্ত ধনীরা খাড়1 পাহাড়ের উপর বাটী 
তৈরি করতেন । কিন্তু এ যুগে খাড়া পাহাড়ে উঠতে এরা শিকল-বাধ। 

গোহাড়পিল জীবের সাহাষ্য নিতো । একালে এর! এ কাজে বন্ু- 
বিধ ভাঙন হত্ত্র ব্যবহার করে থাকে। কিন্ত এধুগে হালফ্যাশানের 
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বাটীগুলি খোলা-মেল! হয়। ফলে সব ক্ষেতে এদের ভাগ্তাভাঙি 

করতে হয় না। এই ভাঙাভাঙ্র কাজ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। 

(১) সি"দমারী- সিপ্দকাটির সাহায্যে দ্বিবাল থুষ্ড়ে গর্ত করা 
হয়। এর! প্রথমে এ গর্ভের যধ্যে পা বাড়ায়। বহু গৃহস্থ ঠুকঠাক 
শব্দে জেগে উঠেছে ও কোপ মেরে তার পা” ছুখান করেছে । এতে 

পূর্ব চুক্তিমত দলের লোক তার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এতে এ 

ব্যক্তিকে কেউ লনাক্ত করতে পারে নি। ফলে, সমুদয় দলটি এ কারণে 
ধর! পড়ে নি। কোঠা বাড়িতে সাধারণতঃ ছুয়ারের পাশে এ গর্ভ 

কর] হয়ে থাকে । উহাকে বগলী সিপ্দ বলা হয়ে থাকে। এই গর্তে 

হাত বা বাকা শিক ঢুকিয়ে খিল খুলা হয়। ছুই স্তর ইটবামাটির 
দ্বিবালের [. মেটে বাড়িতে ] মধ্যে একট। করে করোগেটেড, টিন রাখলে 

গর্ভ কাটা যায় না। কয়েক ক্ষেত্রে ছাদ ফুটো করে এর! দড়ি ধরে 
ঘরে নেমেছে । কিন্তু এরূপ কার্য খালি দোকান ঘরেতে সম্ভব। 

বাড়িতে শিক্ষিত কুকুর থাকলে ইহাতে অন্থবিধ! হয়। কিন্তু এ 

কুকুরকে দিনের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে রাত্রে ছাড়তে 

হবে। 

(২) চাড়-বাজী-_এই পন্থাতে দ্বয়ারের উভয় পাল্লার মধ্যে 

পাতলা ছুরি, লৌহ পাত ঢুকিয়ে ছুয়ারের পাল্নাদ্বয় ফশক করা হয়। 
কখনও ছুই হাতের মোক্ষম ও সতর্ক চাপেও এ কাজ সমাধা হয়। 

পরেতে রুটি কাট করাতের %দাতে আটকে ভিতরের খিল নিঃশকে 
ধীরে নীচে নামানো হয়। 

(৩) তুরপুনি--এই পস্থাতে বিবিধ তুরপুনের সাহায্যে ভরত 
গতিতে দরজার পাল্লাতে ঠিক খিলের উপরে ফুটা করা হয়। এই ফুটাতে 
বাক। তার বা শিক চুকিয়ে ধীরে খিল খুলা ও নামানো হয়। 
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পলায়নের হ্ববিধার জন্ত প্রায়ই এরা যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ঘটনাহ্থলে 

ফেলে যার। উপরোক্ত এক একটি পদ্ধতি এক এক বারগারদজ 
স্বারা গৃহীত হয়। 

প্রতিষেধক ক্কপে ছুই পাক্সার ছুই প্রান্তে ছুটি শক্ত [ বড় ] ছিট- 

কিনি ও তৎসহ খিল লাগালে ছয্নার খুল! শক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে 

চাড়বাজীতে বা অন্ত ভাবে ছয়ারের পাল্লায় ফশাক করা যায় নি। 

অতিরিক আখাত করলে শব হয় এবং গৃহস্থ জেগে উঠে। ছুয়ারের 

পাল্লাহয়ের উপরাংশের ভ্তার উহাদের নিম্নাংশেও ছিটকানি থাকলে 

আরও ভালে । অন্ততঃ মূল্যবান দ্রব্য সম্বলিত একটি ঘর এরপে 

স্করক্ষিত রাখ! ভালে! । দুয়ারের পিছনে টিনের পাত লাগানো 
সর্বোত্তম । 

[ পূর্বে বাড়িগুলির চওড়1 ছিবালের মধ্যে ফলস্ দ্বিবাল থাকতো ! 

অর্বাৎ উহাদের মধ্যম্থলে কিছুটা ফাক থাকতো। দ্বিবাল বেশি 
চওড়া মনে হুতো--কারণ বাহির হতে এই ফাক বা ফাকি বুঝা! 

ঘেতো! না। মধ্যে এই এয়ার ম্পেণ থাকাতে ঘর ঠাণ্ড। থাকতো 
এবং তৎলহ ঘ্বিবাল ভাঙা বা তা ফুটা করা সম্ভব হতো 

না। 

লাইব্রেরি, পার্লার, ক্লোক রুষ প্রভৃতি সহ লক্ষ লক্ষ মূদ্রা ব্যয়ে 
মানুষ বাসগৃহ নির্মাণ করে। কিন্ত মাত্র অতিরিক্ত ছুই সহ মুন্তা 

ব্যয় করে কেউ ততসহু একট জু রুম তৈরি করেনা । অথচ তাদের 

সুল্যবন জহরত, অর্ব ও গহুনাদি ব্যাঙ্কে না রেখে বাড়িতে রাখা) 
চাই।] 

(8) উ$মারি--এই পদ্ধতিতে অপরাধী দ্বিবালের খড়া বা 
জলের, পাইপ বেন্নে উপরে উঠে। দ্বিতল বা ত্রিতলে চুরি এ 
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তাবে এরা করে। এদের কেউ কেউ উপরে উঠার জন্ত 

কনিকের সাহায্যে দ্বিবালে খাঁজ কেটে নেয়। এর! ছাদে উঠে পরে 

সি'ড়ির দুয়ার খুলে নীচে নাষে। এদের বিড়াল-চোর [০47 

901.০1-41২] বা বিড়ালী চোর বলা হয়। এইসকলপাইপবা 

পাচিলে কাটাতার দেওয়া থাকলে ওর] কেউ বা জুতা পায়ে কিংবা 
পায়ে থলে জড়িয়ে উহা অতিক্রম করে । অধুনা কর্তনযন্ত্র দিয়ে তাদেরকে 

শিককাটভে দেখ! গিয়েছে । এই পাইপ বাথরুষের ভিতর দিয়ে নাষানো 
যেতে পারে এবং সাবেকী কায়দায় ছাদে জল নিকাশী মাটির পাইপ 
বসানো চলে। কিন্ত উহাতে বাড়িগুলির অন্তভশাগ স্থদৃশ্ঠ দেখা 
ষযারনা। 

(৫) বাকীয়াখুল-_এই পদ্ধতিতে জানলার রড. হাতের চাড়ে 
কিংবা করাত বা অন্থ যন্ত্রের সাহায্যে কতিত, বাকানো বা খুলা হয়ে 

থাকে। এইপ্রকার সিদেল চোর মাত্র জানালার মধ্য দিয়ে গৃহে 
প্রবেশ করে। এই জানালার রড মোটা হলে উহাদের অস্থবিধ! হয়। 

এর প্রতিষেধক সম্বন্ধে পরে আলোচিত হুবে। 

(৬) ঘুলঘুলিয়া_এই পদ্ধতিতে অপরাধী একজন [ বালক ] নর্দম! 
ৰা অপরিসর স্কাইলাইটের ফশকে বাড়ির ভিতরে যায়। ভারপর এ 

বালক ভিতর হতে খিল খুলে বড়দের ভিতরে ঢুকায়। [কাউর মাথা 
ঢুকলে দেহও ঢোকে । এই বুঝে ফশীকের মাপ ছোট রাখা 
ভালে! । ] এই জন্ত এই অপদল এ কাজের জন্ত বালকদের পুষে থাকে। 

এজন এরা ছোট ছেলে টুরি করে মানুষ ক'রে তাদের এ কাজ কাম 
শেখায়। ছোট বয়সে বিপথগামী বালকর! স্বেচ্ছাতে এদের দলে 

ভিড়েছে। কোনও কোনও বালকের পঙ্গে এদের অবৈধ যৌন [বিকৃত 
যৌন-বোধ ] সম্বদ্ধও থাকে । এই বালকদের কোকেনখোর করে দলে 
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ভতি করা হয়ে খাকে। গৃহহীন ও ভিথারী বালকের এর এজন 
সংগ্রহ করে। 

বিঃ ভ্রঃ--এক এক অপদল এক একটি প্রবেশ পথ ও নিষ্মণ 

পখ বেছেনের। এই প্রবেশ ওনিক্ষমণ পথ [এন্ট্রি ও এক্সিট] 
অনুধাবন করে ওয়াকিবহাল রক্ষীকৃল কোন দল এ চুরি করলো তা 

বলে দিতে পারে । এই অপদলগুলির মধ্যে বহুবিধ বিরোধ ও শক্রতা৷ 

থাকে। এই যোগে [বিরোধীয় ] অন্থ দল হতে বহু সংবাদ সংগ্রহ 
করা যায়। এই ভাবে চোরদের যধ্য হতে বেতনভূক গুপ্তচর সংগ্রহ 
করা হয়। প্রবেশ পথ এবং নিজ্রমণের পথ এরা পূর্ব হতে ভেবে 
রাখে । তবে তাড়ানুড়াতে হেরফের হওয়৷ অসম্ভব নয়। 

সি'দেল চোরগণ প্রায়ই প্রক্কত অপরাধী হয়ে থাকে। এদের 

মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিপূর্ণ দেখা যায়। এরা বেশ্যাবাড়ি 

হতে বেরিয়ে বেশ্যাবাড়িতে ফিরে আসে । পরে দিবাতে তার! বস্তির 

ডেরাতে ফিরে যায়। নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা সম্ভোগের ও মহাহল্লোড়ের 

ও নেশাভাঙের এরা ভক্ত। এদের মধ্যে ক্টবোধ অতি কম এবং 

স্বতিশক্তি অতি প্রথর। ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে এরা পা -াঙলেও 

কষ্টবোধের অভাবে এরা হেটে চলে যেতে পারে । [ প্রথম খণ্ড দেখুন ]। 

কষ্টবোধ মানুষের প্রতি একটা ওআনিং। এ থেকে সে বুঝতে পারে 

ষেতার রোগ হয়েছে । এজন্য সে বুঝে যে এবার তাকে সাবধান 

হতে হবে। কিন্তু ক্টবোধের অভাবে ওদের রোগ-ভোগ ও দৈহিক 

ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে ওরা তখুনি অবহিত হতে পারে না। এঁ সময় উত্তে- 

জনার মধ্যে উহা তার! জানতে ও বুঝতে পারে নি। 

সিদেল চোরগণের দলগুলি ছয় বা সাত জনের বেশি হয়ন]। 

এদের দল ডাকাতদের মত বড় দল হুলে প্রশাসনীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন 
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হয়। এ ব্যবস্থাতে কিছুটা আইন-কানুন ও [উহা মানার জন্ত ] 

সতপ্রেরণার দরকার হয়। এ অবস্থাতে এদের আদিম ভাব 

তিরোছিত হয় ও তার ফলে এরা এদের পূর্ব দক্ষত! হারিয়ে ফেলে । 

এই জন্য এদের দলগুলি বড় হয় না। 

| এ*দর দল দৈবাৎ বড় হলে উহা সর্দারের অর্ধীন হয় | এদের 
মধ্যে খাম মজলিস ও আম মজলিস বসে। বিশ্বস্ত সাকরেদদের 

শুধু খাস মজলিসে প্রবেশ অধিকার। সাধারণ সদস্যরা আম মজলিসে 

জড় হয়। এদের জমায়েতে সর্দার বহু উপদেশ ও সারমন দেয়। দল 

বড়ে! হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে হানাহানি দেখা যায়। ফলে 

দল ভেঙে পড়ে পুনরায় ছোটদলের সৃঙি হয়! জাত-সেয়ানারা 

এ সব বড় দলে যোগ দেয় না। ] 

দ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ার্থে এরা অভ্যাস-অপরাধী ও প্রাথমিক 
অপরাধীদের সহিত সংযোগ রক্ষা করে । এদের মাধ্যমে ওর! দ্রব্যাদি 

খাউ তথা বামাল গ্রাহকদের নিকট পৌছায়। এইজন্য এদের 

সর্দারের প্রয়োজন হয়ে থাকে । সদ্য অপরাধীর! প্রায়শঃ স্বভাব- 

অপরাধী হলেও সর্দার অভ্যাস অপরাধী হয়। দলীয় 

বারগ্লারদের মত আবার একক সিদেল চোরও আছে। এর! 

একাচারী বস্তিবাধী হয়ে থাকে। ক্ষুধার তাড়নাতে অগ্ঠির হলে এর 

চুরি করতে বেরোয়। অন্য সময় এরা অলন জীবন যাপন করে। 

এই অপরাধীর! পায়ই এদের একক শক্তির উপর নির্ভরশশীল। 

সাধারণ সবল ব! সিদেল চুরিকে ইংরাজিভে বলা হয় বারগারি 
[1301715 বা 258৭3 31581517811 কোনও চৌর-কার্ধে বল 

প্রকাশ কর! হলে সেইরূপ চৌর-কার্কে বলা হয় সবল চৌর্য। এই 
বলপ্রকাশ মাজ্র সম্পত্তির উপর কর! হয়, এরূপ বল প্রকাশ কোনও 
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ব্যক্তির উপর করা হুয়না। এমনকি বাধা পেলেও এরা আধা 

হানে না) তবে কোনও স্থলে প্রত।াগমনের পথে বাধা পেলে আত্ম- 

রক্ষার্থে এরা আধাত হেনেছে । অপকর্ষের পূর্বাহে বাধা পেলে 
সাধারণতঃ এর! বিনা ঘ্ন্দেই প্রত্যাগঘন করে থাকে। দুয়ার বা ভালা 

ভেঙে যার! চুরি করে বা যার] সিদ কাটে বা ষার1 দির সাহায্যে 
বা প্পাচিল টপকে পরগৃছে প্রবেশ করে ভার্দেরকেই সাধারণভাবে 
বল। হয় সবল চোর, তালা তোড় বা সি'দেল চোর । 

কলিকাতা শহুরে সাধারণত: নিয়শ্রেনীর নিরক্ষর বাঙ্গালী, নেপালী 

এবং হিম্দুঙ্থানীদেরই দক্ষ তালা-তোড় রূপে দেখা গিয়েছে । স্বভাব 
দুর্বন্ত জাতির তালা-তোডর! প্রায়ই প্রত্যাবর্তন কালে ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা 
ও পোড়া বিড়ি ফেলে রেখে গিয়েছে । [কিন্তু অতি দক্ষ প্রকৃত 

অপরাধীর] এ বিষ্ঠা গৃহপ্রবেশের পূর্বে স্বায়বিক কারণে ত্যাগ করে 

খাকে। এদেব কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল আলিন্দাষ, 

কোনও দল প্রবেশ বা নির্গমন পথে এ বিষ্কা ভাগ কবেছে। এই 

সকল ভ্রব্য কোন স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছে তা দেখে এ অপকধঢ এদেব 

কোন দল দ্বারা সমাধ! হয়েছে তা বলে দেওয়া! গিয়েছে । বেদিয়া 
প্রতৃতি দুর্বৃত্তরা তুকরূপে ঘটনাস্থলে শিকড় প্রভৃতি ফেলে রেখে গেলেও 
এই বিষ্ঠা ও বিড়ি ত্যাগ কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তুক-তাক নষ। এদের 
যারা বিষ্ঠা ত্যাগ করার পর অপকর্মে প্রবৃত্ত হয় তারা উহ! মনস্তাত্বিক 
কারণে করে থাকে । এই অভ্যাসের প্রক্কত কারণ এই পুস্তকের 

প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে । এই পুস্তকের বর্তমান খণ্ডেও উহ্ধার 

সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবৃত করা হুবে। 
এইরার এই সি'দেল চোরদের অপকর্মের পদ্ধতিগুনি সম্বন্ধে 

আলোচনা করা সষাক। এই সিদেল চোরদের দলে সাধারণতঃ চার 
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হতে নয় বা দশজন পর্যস্ত যুক্ত থাকে। এদের কেহ কেহ পাহারায় 

কার্ধে নিধুক থাকে । এদের বাকি চোরেরা তখন সিশ্দ দিতে শুরু 

করে। একক লিদেল চোরও দেখা যায়। তবে অধিক ক্ষেত্রে এর! 

দল বেধেই অপকর্ষে বার হয়। 

পরীগ্রামের সিদৈল চোরেরা রাত্রিকালে সর্বাঙ্জ তৈলাক্ত করে 

কাল লেঙ্ট পরে অপকর্ধে বার হয়। সর্বাঙ্গ তৈপসিজ থাকায় কেহ 
এদের সহজে ধরভে পারে না। এ অবস্থাতে এদের গায়ে হাত দিলে 
হাত পিছলে যায়। এই অবসরে চোর মশাই সহজে সরে পড়তে 

পারে। দেহে বস্বাদি থাকলে অন্ববিধা অনেক, কাপড়টা ধরে 

ফেললেও এঁ অবস্থায় চোব আটকা পড়তে পার । এই জন্তে চোরেরা 

অধিক কাপড়-চোপড় দেহে রাখে না। শহুরে চোরের লেগটেয় 

বদলে কাল হাফ, প্যাণ্ট ব্যবহার করে। রাত্রিকালে শ্বেত বস্তা 
এরা একেবারেই নিরাপদ মনে করে না। লৌহ নিষিত সি"দকাঠিই 

সিদেল চোরদের আদিম যস্ত্র। এদেশের চাষীরা যেমন আজও পর্যন্ত 
ধগ্থেদীয় যুগের লাঙল নিয়ে সন্ত আছে, ভারতীয় স্বভাব-চোরেরাও 
অনুরূপভাবে ভাদের পুরানো সিঁদকাঠি নিয়েই সন্ত । কিন্ত এদেশের 
অভ্যাস-চোরদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এরা বনু প্রকার 

আধুশিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে থাকে । তবে সাধারণতঃ ভারতীয় 
সি'দেল বা সবল বা! তাল৷ ভোড় চোরের অতি সাধারণ [ 51071215 ] 

হাক্ক1 যন্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষপাতী) বিশেষ ক'রে ভারতীয় স্বভাৰ 
ও পুরানো চোরদের সম্পর্কে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । ইউরোপীয় 

সবল চোরদের স্ভাক় এর উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
পছন্দ করেনা তুলনামূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে, ইউরোপীয় 
অপরাধীরা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর এবং ভারতীয় অপরাধীরা 
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উহার ব্যবহারচাতুর্ধের * উপর নির্ভরশীল । ইহ! ব্যতীত নিরপরাধী 
ভারতীয়দের গ্ভায় এই দেশের অপরাধীরাও বহু বিষয়ে পরিবর্তন - 

বিরোধী বা রক্ষণশীল । এইজন্য অপকার্ধে ব্যবহৃত সাবেকী ষ্বপাতির 

মধ্যে সর্ব-প্রাচীন সি"দকাঠিই এদের পছন্দ । 

[ শ্বভাব-ুরবৃত্ত জাতিদের মধ্যে যারা আদিমকাল হতেই অপরাধে 
অভ্যন্ত তারা এই সি'দকাঠিকে পূজা করে এবং উহাকে এক পবিত্র 
দ্রব্য মনে করে। কিন্ত ইহাদের যে সকল জাতি আমাদের মতই 

সভ্য মানুষের অধঃপতিত বংশধর তারা ইহাকে অনুরূপ সম্মান দেয় 
না। এমনকি সেই সকল অপদলের মেষেরা উহা! স্পর্শ করেনি। 

এদের মেয়েদের ধারণা এ দ্রব্য স্পর্শ করলে তাদের অমঙ্গলই হবে । 

জাতি মাত্রের মেয়েরাই যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক তা এদের 

এইরূপ আচার-ব্যবহার প্রমাণিত করে 1] 

এখানে বিভিন্ন সিঁদকাঠি যন্ত্রের প্রতিরতি দেওয়া হল। দৈর্দে অর্ধ 

হস্ত পরিমিত এই লৌহ শিঁদকাঠির সাহায্যে এরা সিপ্দ কেটে থাকে । 

হাতে ধরার হ্থবিধার জন্য এই যস্ত্রের পশ্চাৎভাগে গোলাকার খাঁজ 

কাটা থাকে । কখনও কখনও ন্াকড়। দ্বার উহার পশ্চাদভাগ আবৃত 

রাখা হয়, যাতে ধরবার সময় হাত হতে উহ] পিছলে নাযায়। 

ছুয়ারের পার্থের কয়েকটি ইষ্টক কিংবা [ মেটে ঘর হলে ] কিছুট| মাটি 

এর! সিদকাঠির স্থচল! মুখ দ্বারা বার করে দেয়। এর পর তার। 
এই সি'দের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দুয়ারের খিল, হুড়ক! ব। ছিটকিনি খুলে 

এপ ||| পপ ||| সপ স্প্ শত 

* সামান্ত ও সাধারণ যত তাদের হাতের কায়দা! বা ব্যবহার- 

চাতুর্ধের জন্য শক্তিশালী অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিকেও হার মানিয়ে 

দেয়। 
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লন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে | দেওয়াল স্ৃত্তিকা-নিমিত হলে 

এরা আরও সহজে কার্য সমাধ! করতে পারে। তবে দেওয়ালের 

মৃত্তিকার অভ্যন্তরে [ মধ্যদেশে ] করগেটেড, টিন থাকলে উহা! সম্ভব 

হয়না । এই ধরনের সিদেল কার্কে এ দেশে “বগলী সি'দ* বলা 
হয়। এদের কেহ কেহ গৃহস্বামী জেগে আছে কিনা তা পরীক্ষা 

করবার জন্তে প্রথমে একটি পা ঢুকায়। গৃহস্বামী খুট-খাট, 
শব্ধ শুনে জেগে উঠে দা হস্তে ছুয়ারের পাশে এসে দ্াড়িয়েছেন এবং 

চোরের পা'টা কেটে উড়িয়েদিয়েছেন-_-এইবূপ কাহিনীও শুন! গেছে । 
এইরূপ ক্ষেত্রে দলের লোকেরা! অমনি সঙ্গীটিকে ফেলে না পালিয়ে 

তার মুণ্ডা কেটে নিয়ে পালিয়েছে-এইরপ বহু নজিরেরও অভাব 

নেই । এইরূপ অবস্থায় মুত সঙ্গীটিকে কেহ সনাক্ত করতেও পারে না । 

সত ব্জির ধার! দোষ কবুল করানোও সম্ভব হয় না। আত্মরক্ষার 
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কারণে পূর্ব হতেই এরা পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ শর্তে আবন্ধ করে 

নেয়। এই জন্তে এদের কাছে এতে দোষেরও কিছু থাকে না। এ 

ক্ষেত্রে যে যায় সেই যায় এবং যে বাচে সেই বাচে। 

[ বাড়িতে কুকুর থাকলে এরা যধো মধ্যে বাড়িতে ফিরিওয়ালা 

রূপে এসে খাছ দ্বারা ওদের বশ করে। কিন্তু ভালো জাতের কুকুরের 

সাথে এইভাবে পরিচিত হওয়! যায না। উহাদের মাদী কুকুর 

স্বারাও বশ কর! সম্ভব নয়। কিন্তু কুকুর অত্যুগ্র গঞ্ধবোধ বারা প্রভু, 

ভৃত্য ও প্রভুর আত্মীয়দের মধ্যে প্রতেদ বুঝে । বল বাহুল্য, কুকুরের 

মেমরির কার্ড ইনডেক্স তাদের স্ুঙ্ক্প গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল । 

দশ বা বিশ ফুট দুরে মানুষ না নড়লে উহার তাদেরকে চক্ষব দ্বারা 
মানুষ রূপে বুঝে না, কিন্তু গন্ধ বোধ দ্বারা উহার তাদেরকে মানুষ 

রূপে চিনে নেয়। এই জন্ত অপরাধীর] গাত্রে ক্যান্থারাইডিন' আদি 

অতুাগ্র গন্ধ মেখে অগ্রসন্ন হয়। মানুষের সুশষ্মাপুস্থশ্ গন্ধ এ সকল 

উগ্র গন্ধের আওতাতে তাদের অঙ্ৃভূত হয় না। তারা একটু নড়লেই 
কুকুর স্বল্প ক্ষণ ডেকে উঠে বটে, কিন্তু তখুনি অপরাধীরা থেমে 

নিশ্চল দ্রব্যে প্রতীত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা কুকুরকে 'বাই 

পাশ" করে এড়িয়ে যায়। পুরানো চোরদের গৃহ তল্লাসী করে এ 

রূপ বন্ধ উগ্র গন্ধের শিশি আমরা পেয়েছি । প্রথমে আমরা মনে 

করতাম যে যৌন রোগের ছৃর্গন্ধ এড়াতে উহা ভারা ব্যবহার করে। 

কিন্তু পরে উহার প্রক্কত কারণ আমর! জানতে পারি । ] 

বিঃ ভ্রঃপ্রতিষেধকের অভাব, সাবধানতার় অভাব এবং 

নিবু্ধিতার জন্ত গৃহস্থরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন । বহু ক্ষেত্রে সুপ লৌহ 

দাগুর বদলে জানালাতে ক্ষণভন্গুর গ্রিল লাগানে! হয়েছে । এরা 

শক্ত গডরেজের আলমারি বন্ধকরে উহার চাবি এ আলমারির 
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মাথাতে কিংবা বালিশের তলাতে রাখেন,সর্ব সমক্ষে [ ঝি-চাকরের 

সম্মুখে) উহা! তারা বারে বারে বার করে আলমারি খুলেন এবং 

পূর্ব ্ থানে রাখেন । যদ্দি চাবিত্ারা আচলে বা গোপন স্থানে না 
রাখবেন তো এ যুলাবান স্টিল আলমারির প্রয়োজন কি? বহু ক্ষেত্রে 

আলমারির ঠিক কোন স্থানে গহনার বাক্সো রাখা আছে তা বাহিরের 
লোকের পক্ষে অজান থাকে নি। আমার মতে এই একটি খরে 

ভূত্যদের ঢুকতে ন] দিয়ে গৃহিণীদের উহা স্বহত্তে ঝাড়-পৌঁছ করা 

ভালে] । অন্যথায় মূল্যবান দ্রব্য ব্যাঙ্কের লকারে রাখা উচিত। অধুনা 

ব্যাস্কে অর্থ ও দ্রব্য থাকাতে বড়ো চুরির সংখ্যা কম। এইজন্য চুরির 
বদলে প্রবঞ্চনা অপরাধ বাড়ছে । প্রবঞ্চকরা এ অর্থ ব্যাঙ্থ থেকে 

তুলিয়ে আত্মসাৎ করে। 

আলমারিগুলির মধ্যে গোপন প্রকোষ্ঠ রাখ! যেতে পারে। 

কতকগুলি স্বর্ণ ও রত্বমন্য ঝুটা চকচকে গহনা আলমারিতে সন্মথে রাখ! 

ভালে | এই পন্থাকে ক্যামোফ্রেজ বল হয়। পুরানো চোরের! খুব 

তাড়াতাড়ি কাজ সারে। বেশিক্ষণ তার! ঘটনাস্থলে অপেক্ষা করে না। 
ডাকাতদের মত তারা একাধিক ঘরে সাধারণত ঢুকে না। অবশ্য ঘরগুলি 
খালি থাকলে উহা ম্বতস্্ব কথা । উত্তেজনার মুখে অতোগুলি গহনা 

[ ঝুটা ] পাওয়া মাত্র তারা এগুলি নিয়েই সরে পড়ে । আরও ভিতরের 

সাচ্চা গহনার বাক্সোটি তারা আর খুঁজে না। ডবল লকের এক 
আলমারির চাবি অন্ত এক আলমারিতে রেখে এ দ্বিতীয় আলমারির 

চাবি অপর এক আলমারিতে রেখে এ ছ্িতীয় ও তৃতীয় আলমারির 

চাৰি অশচলে বা কাকালে রাখা ছালে।। 

চুরি না করে চাকর হঠাৎ পালালে গৃহস্থের সাবধান হওয়া উচিত। 
বু অভুহাতে এর! ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। কয়েক ক্ষেতে ওরা 
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বাহিরের চোরের প্রবেশের স্থবিধ! করে দিতে বাড়িতে থাকে । প্রথমে 

চাকরের কাছ হতে অপরাধীরা স্বড়ক সন্ধান পায়। এর পর ওরা 
নিজের! কেউ কল মিস্ত্রি বা অন্ত মিশ্ত্রি সেজে বাড়ি ঢুকে। এরা এ 

বাড়িতে এসে বলে--' কল সারাবেন, বাসন কিনবেন, কাগজ বিক্রি 

হবে, সিল কাটাবেন 1 এইবপ লোকের গৃহস্থদের প্রায়ই প্রয়োজন 

হুয়। বাড়িতে মিস্ত্রি খাটলে গৃহস্থদের সাবধান হওয়া উচিত। এরা 
জল খাবো? বলে বা একটু ন্াকড়া দিন” বা অন্ত অজুহাতে ভিতরটা 
দেখে যায়। চুরির আগে বাড়িতে বাসনউলীর আনাগোনা হয়ে 
থাকে। 

সি"দেল চুরির পর প্রায় গ্ঘটনাস্থলে ব1 উহার নিকটে বিষ্ঠা, পোড়া 
বিড়ি দেখা যায়। [উহার কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে ।] এবপ 

ঘটলে বুঝতে হবে উহা] দক্ষ পুরানো চোরের কাজ। এক এক দল 
এক এক স্থানে বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। কেহ্ প্রাজণে, কেহ আলিন্দাতে, 
কেহ পথ বা গলিতে, কেহ কক্ষে বা চৌকাঠে, কেহ বা নিকটস্থ যাঠে 
উহা ত্যাগ করে। এই বিষ্ঠা-তত্ব হতে কোন্ দল এ কাজ করলো-__তা৷ 
রক্ষীকুল ওদের অন্ত দলের নিকট খোঁজ-খবর করলেই জানতে 

পারবেন। এ সববিষ্ঠাতে বিশেষ বিশেষ বীজাণু ও জীবাণু থাকে। 
প্রগুলি ফোরেন্সিক লেবোরেটারিতে পরীক্ষার্থে পাঠানো! উচিত। পরে 

সন্দেহমান ব্যক্তি ধরা পড়লে উহাদের ত্যক্ত বিষ্ঠা ধভাবে 
পরীক্ষা কর যেতে পারে। এই উভয় বিষ্ঠার মধ্যে প্রাপ্ত বীজাণু ও 

জীবাণু হতে এ ব্যক্তি যে এঁচুরিরজন্ত দায়ী তা বলা যায়। এই 

বিষ্ঠাত্যাগী সি'দেল চোর ছই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা (১) তুক্- 
তাকে বিশ্বাসী এক দল অপকর্মের পর তৃক্ রূপে প্রত/াগমনের কালে 

বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এরা সাধারণতঃ শ্বভাৰ দুর্বৃত্ত জাতীয় মধ্যম 
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অপরাধী, (১) অন্থ দল অপকর্মের পূর্বে বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। 
এই বিষ্ঠা নির্গত না হলে এ দিন তারা গৃহে প্রবেশ না করে সরে 
পড়ে। এই অপরাধীর! প্রকৃত ও উৎকট ও অতি দক্ষ সি"দেল চোর 

হয। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাব-অপরাধী দেখা যায়। এই, 
শেষোক্ত দলের বিষ্ঠা ত্যাগের গুহা কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করেছি । 

[সিদেল চোরগণ দিবা চোব ও রাত্র চোরে বিভক্ত । এতৃ- 
বাতিরেকে ইউরোপীয় বাটীব এবং দেশীয় ব্যক্তিদের বাটীর এ চোরও 

বিভিন্ন হযে থাকে । জাতি বিশেষের চাল-চলন, কর্ম, জীবন -প্রণালী 

ও উহাদের [ পছন্দমত ] বাটীব গঠন বিভিন্ন হয়। এই কারণে 
ভারতীয় ও ইউরোপীয় বাটীর চোর আলাদা হয়ে থাকে । এই 

পুবানো চোরেরা চুরির আগে বা পরে যুরোপীয়দের প্যাশ্ইি, হতে 
ত্রাণ্ডি ও ভারতীয় গৃহ্স্থদের রান্নাঘর হতে পান্তা ভাভ খেতে অভ্যন্ত। 

(কউ কেউ শিকড়, সিছুর মাখানো পাতা, মাটি প্রভৃতি ঘটনাস্থলে 

রেখে যায়। 

অধুনা কালে সি"দেল চোরদের মধ্যে যারা অভ্যাস-অপরার্ধী 
তারা নানা প্রকার উন্তরত যন্ত্রপাতি এবং আযাসিড, এসিটিলিন 

গ্যাস প্রভৃতি বস্তরও সাহায্য নিয়ে থাকে। আযাসিভ এবং গ্যাসের 

সাহায্যে এরা লোহার সিন্দুক ভাঙে। কেহ কেহ এজন্য প্যাচকাটা 

বোরিঙ ইনট্রমেণ্টেরও [ইস্পাত নিমিভ তুরপুন ] সাহাব্য নেয়। 
এরা সি"দ নাকেটে বোরিঙ যস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে ছুয়ারের স্থানে 

স্থানে ফুটা করে এবং তার পর এই ফুটার মুখে তার' বা সিক ঢুকিয়ে 
খিন বাছিটকিনি খুলে ফেলে ঘরে চুকে। চিত্রে কয়েক প্রকারের 
ড্রিল বা বোরিগ ইন্স্্র,মেন্টের প্রতিকৃতি দেওয়া হল। 

কম্মএকটি কান্ঠখ্ড। ইহাতে বিভিন্ন মাপের কয়েকটি চৌকা 
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ফুটা আছে। একাষ্ঠখণ্ডের নিয়ে  সবছিত্রের মাপে তৈরি কয়েকটি 
বিভিন্ন মাপের ড্রিল দেখানো হয়েছে । প্রয়োজন অনুযায়ী এ সকল 

ড্রিল এ ছিত্্গুলিতে প্রবেশ করিয়ে উক্ত কাষ্ঠখণ্ডকে হাগ্ডেলে পরিণত 

নি 

টা 
করা হয়। বিভিন্ন পরিধির লৌহ সিন্দুক এবং পেটিকাদি ছিত্র 

করবার কারণে ইহ] ব্যবহৃত হয় । সাধারণত গাঁচাবির উপর দিয়েই 

এইরূপে ছিত্তর কর হয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ইহা 
বিভির সাইজের সরল তুরপুন যত্ত্র। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু 

এই ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের প্যাচ কাট [ ইলেফদ্রিক | বোরিঙ যন্ত্র 

ব্যবহার করে। 

খস্ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি সাধারণ লৌহ শিক। 
*উহার প্যাচকাটা! অংশ ছারা তালা খোলা যায়। তালার মুখের 

টিবি সি 
4] 

ষাপ অনুযায়ী প্যাচের ছোট বাকড় অংশটি উহার মুখে চুকিয়ে 
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দয়ে তালা খোলা হয়। এই যন্ত্রের বক্র অংশটি উভয় দরজার 
ফাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভিতরের কাঠের খিলটি টেনে খুলে ফেলা যায়। 

কোনও কোনও অপরাধী দরজার একটি পাল্পা হাত দিয়ে সম্মুখের 
দিকে এবং উহার অপর পাল্সাটি হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে 
পাল্লার কা বাঁকিয়ে দিযে উভয় পাল্লার মধ্যে একটা ফণাকের 

পষ্ট করে উহার মধ্যে শিক ঢুকিয়ে খিল খুলেছে । অপপদ্ধতির এই 

কায়দাকে এরা চাড়বাজি বলে। এখানে দরজাতে এই খিল সমেত 

উহার উভয় পার্াতে ছিটকানি থাকলে কিংবা এ খিলের মুখে 

অ-২---১৯ 
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ক্লিপ, আটা থাকলে উহ] সম্ভব হয়না। এদের অনেকে দিবালের 

খড়! বেয়ে বা জলের পাইপ ধরে উপরে উঠেছে । এই পাইপে বা 

পাচিলে কাটা তার থাকলে এর! পায়ে থলে জড়িয়ে নেয়। এজন 

জলের পাইপ ঘরের ভিতরে থাকা ভালো । 

চ-ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি লৌহ শিকল । হা 

চামড়া বা রবার দিয়ে আবৃত থাকায় উহা ধরে সহজেই উপরে 

উঠা যায। হুকসহ শিকলটি প্রথমে উপরেব দিকে ছাদেব আলিসায 

৬৪ 

ও ৃ 

ছুড়ে দেওয়া হয়। পাঁচিল বা আলিসায় হুকটি আটকে গেলে 

স্থা 
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চোরেরা এই শিকল ধরে উপরে উঠে । শিকলটি চাষড়ার ছার! 

আবৃত থাকায় এদের হাতে আঘাতও লাগে না এবং তাদের হাতটিও 
পছলে যায় না। ইউবোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে 

জস্লিতর দড়ির মই বারোপ ল্যাডার ব্যবহার করে। চৌর্ধ কার্ধে 
ভাবভীয অপরাধীদের ব্যবহৃত এরূপ শিকলের পারের চিত্রটি দেখুন । 

উ-একটি ড্রিল। দেশীয ভাষায় ইহাকে তুরপুন বলা হয়। ইহা! 

দ্বাবা ছুয়ারের এক পাশে ভিতরেব খিলের উপর প্রথমে ছিদ্র করা 

হয। |. ঞ চিত্র দেখুন ]| এর পর ইহার ছিত্রের মুখে লৌহ শিকের 
| খচিত্র দেখুন ] বন্ক অংশ ঢুকিষে খিলটি টেনে খুলে ফেলা হয়। 
কিন্ত, ঞ চিত্র অন্থষাযী খিলের মুখেব উধ্বে কাষ্ঠের বা লোহার ক্লিপ 

61 
দেওয়া! থাকলে ইহা সম্ভব হয় না। এ ছুয়ারের ছুই কপাটে ভিতর 

হতে দুইটি ছিট্কানি লাগালেও উহ সুরক্ষিত থাকে। 
স্ব-একটি আধুনিক ড্রিল। ইহার শক্তি সাধারণ ড্রিল অপেক্ষা 
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অধিক। অনেক সময় ইহ দ্বারা লৌহ বা ইম্পাতও ছিত্র করা যায। 

এদের কেহ কেহ ইলেক্ট্রিক ড্রিলও সঙ্গে রাখে । ঘরের ইলেক্ট্রিক 

প্রাগে তার সংলগ্ন করে ইহাকে কার্ধকরী করা সম্ভব হয়ে থাকে। 

গ-একটি চামড়ার থলি। ইহাজল দ্বারা পূর্ণ করে কোমরে 

আটকে রাখা হয়। লৌহ পেটিকাদি ড্রিল দ্বারা ছিত্র করার সময 
মাঝে মাঝে ছিদ্র স্থানে বারি নিক্ষেপ করতে হয়। এ স্থানে জল না 

দিলে সহজে ছিদ্র কর! যায়না। ইস্পাত কাটা করাত বা উকা 

ঘারা গরাদ কাটবার সময়ও এ ভাবে জল নিক্ষেপের প্রয়োজন হযে 

থাকে । এছাড়া লোহা! কাটা ছোট করাত বা উকাও ব্যবহৃত হয়। 

সি“দকাঠির স্থল অংশের সাহায্যে তাল] বা কড়া ভাঙার কাজ এবং 
সক্ষম অধশর সাহায্যে দেওয়াল হতে ইষ্টক সরানোর কাজ সমাধিত 
হয়। 

ইহ] ছাড়া একটি পাতলা ও লম্বা লৌহ শলক৷ বা শিকও ব্যবহার 
কয়া হয়। এই শিকের মুখটা কিছু বক্র থাকে । এই শিক উভষ 
দুয়ারের মধ্যকার ফাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে খিল ব! ছিট্কিনি 

খোলা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে রুটিকাটা ছুরির মত |[ করাতাকার ] 

স্বল্প তাজ কাটা ছুরিও ব্যবহৃত হয়। এই ছুরি উভয় দরজার 

ফশকে ঢুকলে এ কাঠের খিল এঁ ছুরির খাজে আটকে থাকে । এতে 
উহার সাহায্যে পতনের শব্দ ব্যতিরেকে এ খিলকে ধীরে ধীরে নীচে 
নামানে। সম্ভব হয়। কিন্তকেহ কেহথিলের উপরে লোহার ক্লিপ 

এ"টে রাখেন। এই অবস্থায় এই যন্ত্রের বারা খিল খোলা যায় না। 

[ ঞ চিত্র দেখুন ।] এছাড়া এদের সঙ্গে অনেক ঝুটাচাবি এবং 

উকাও থাকে । এরা চাবিতালার কাজে এক রকম পাকা-পোজ । 

এদের কেহ কেহ দিনের বেলায় চাবিতালার কাজ করে এবং রাত্রে 
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সি'দ কাটে ।* এছাড়া এদের কাছে ছোট ছোট ইলেকৃত্রিক টর্চও 
এর! রেখে থাকে। পূর্বে এস্বলে এরা চোরালঠন ব্যবহার করত। 

কোনও কোনও সবল চোর লোহার গরাদ বাকাবার বা 

সবাবার জন্তে ছোট জ্যাক্ ষন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। কেহ কেহ 

জাকের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রও তৈরি করে নেয়। এই যত্ত্রের স্্রগুলি 
এটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরাদগ্ডলাও যায় বেঁকে । এর তখন 

সহজেই বেঁকে যাওয়া গরাদের ফশীকে ঘরে প্রবেশ করে। জজ" 

চিত্রে এবং পর পৃষ্ঠার “ছ* চিত্রে, ছুইটি বিশেষ বাকন যন্ত্রের 
প্রতিকতি দেওয়। হয়েছে । প্রথমে 'জ" চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। 

যন্ত্রটি চিত্রে প্রদশিত পন্থান্থযায়ী জানাল|র গরাদে সংলগ্ন করে যন্ত্রের 

ডশটি ছুইটির মুখের বপ্ট, [১০1] ছুইটি প্লাস বা রেঞ্জের সাহায্যে 

এ"টে দিতে থাকলে উহার চাপে একটি লৌহ্ গরাদ ধীরে ধীরে ৰেকে 

_উভয় [১ম এবং.২য়] গরাদের মধ্যে একটি বড় ককমের ফাক স্থষটি 
করে। এই ফশকের মুখে তখন চোরের! সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে 
সক্ষম হয়। এইবার “ছ' চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন| যন্ত্রের ছুই দিককার 

ডশটি ছুইটি ছুই পার্থর ছুইটি লৌহ গরাদে ক্লিপের সাহায্যে এটে 
দেওয়া হয়েছে । এই যন্ত্রের মধ্যকার ডাটিটির উপর আগাগোড়া 

প্যাচ কাটা [ *০০ ৩৭ ] থাকে । এই মধ্য ডাঁটিটি মধ্যকার গরাদের 
উপর ন্তস্ত করে উহার হ্যাগ্ডেটি ঘুরালে মধ্য ডশটিটির চাপে উক্ত 

লৌহ গরাদটি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বেকে যাবে এবং আরও অধিক 

চাপ পড়লে উহার উভয় যু কাঠের ফ্রেম দুইটি হতে খুলেও এসে 

* কারুর নূতন চাবি তৈরি করবার সময় এরা গৃহস্থদের দ্রব্যাদির 

অবস্থান সম্বদ্ধে অবহিত হয়ে থাকে। 
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থাকে। এই সবজ্যাক্ যন্ত্রের চাপে লোহার ইঞ্জিন, মোটরকার 
প্রভৃতিও উঠান সম্ভব; সামান্য গরাদ বাঁকানো তো কিছুই নষ। 
কিন্তু »' চিত্র প্রদপিত পন্থাহ্থযাধী এই গবাদগুলিব নুখ 

সকল বণ্ট, দিয়ে আটা থাকলে কান্ঠ ফ্রেমগুলি হতে গবাদগডলিকে 
এত সহজে এবং নিঃশবে উঠিযে আনা সম্ভব হয় না। আমার 
মতে ঝ চিত্র এবং এ চিত্র প্রদশিত পন্থান্ন্যাধী জানাল এবং দবযার 
নিমিত হওয়া উচিত। এতে এই লব চুরির "সম্ভাবনা কম থাকে। 
গৃহন্বদের ঘরের জানালার লৌহ গরাদগুলিও খুব মোটা হলে 
ভালো হয়। 

ভারভীয় অপরাধীদের দ্বারা আবিষ্কত অপর এক সাধারণ ভাঙন 
যন্ত্রের প্রতিকৃতি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। ইহা মধ্যম ধরনের গুল তিন 
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টুকরা ফশাপ। লৌহ পাইপ । ভিতর ফশাপা হওয়ার কারণে ইহা৷ হাক্ষা 
অথচ "নীবেট দণ্েব ন্যায়ই শক্ত । এই নাতিদীর্ঘ পাইপগ্লির ছুই 
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মুখে পর্যাচকাটা থাকে । উহাদের দুইটি পাইপ সরল থাকে। কিন্ত 

উহাদের একটি পাইপেব মুখ বেঁকে উধের্ব উঠে পুনরাষ সরলাকার 

ধারণ করেছে। প্রয়োজন মত এই সবকয়টিকে উহাদের প্যাচকাটা 

যুখে পরস্পরের সহিত যুক্ত করে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ডে পরিণত করা 
হয়। তারপর উহার পূর্বোক্ত বক্রাংশ জানালার লৌহ গরাদে 
প্রবেশ করিয়ে চাড় দিয়ে গরাদসমূহ বেঁকিয়ে ফেলা হয়ে থাকে। 

[ ঝচিত্র দেখুন ]| এই সকল যন্ত্র এর! প্রায়ই সন্দেহ এড়াবার 

জন্বে তরকারির ঝুড়িতে করে বহন করেছে । 
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জানালাসমুহের শারসির কাঁচসমূহ এদেশের অপরাধীরা বিশেৰ 

চালাকির সহিত ভেঙে থাকে। এরা প্রথমে এক টুকরা কাপড আটা 
সপ ৬০০ 

স্্প্রস্সস্তস্পাস্্স্ক সপ শস্সত 

সব ই] 

বা লেইয়ের সাহাম্যে এর সকল কাচের উপর সেটে দেয়। তার পর 

একটা কাপড়ের ছোট ডাগ্ডিযুক্ত বল [ কটন হামার ] উহার উপর 
রেখে ঠুকে ঠুকে বা চাপ দিয়ে এ কাচ ভেঙে ফেলে । এই অবস্থায় 
কাচের টুকরা সকল এ আট! মাখানো ন্/কড়।র সহিত সেটে থাকায় 

ঝন ঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে কোনও প্রকার শবের সি কয়ে নি। 

এদের কেউ টর্চ বা দেশলাই সঙ্গে না নিয়ে মাত্র একমুঠ! চাউল 

সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। অন্ধকার ঘরে এই চাউল কণ ছড়িরে 

উহার পতনের শব্ধ হতে এই শব্দববিশারদ চোররা বুঝে নেয় কোথায় 
কোন ভ্রব্য ন্যস্ত আছে। ইহাতে শব্দ এতো সামান্ত হয় যে উহা 
কোনও গৃহস্থের গোচরীভূত হয় না। কোনও ক্ষেত্রে ইহ দৈবাৎ 

ক্রতিগোচর হলেও গৃহস্থ উহাকে ইছুর রুত শব্ধ বলে মনে করে। 
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এদের কেহ কেহ একজন অপরজনের কাধে উঠে স্ধাইলাইটের 

ব্ণচ ভেঙেও ঘরে ঢুকেছে । এদের মধ্যে যারা জলের পাইপ ধরে 
উপরে উঠতে সক্ষম, তাদের ইংরাজিতে বলা হয় “বিড়াল চোর বা 

ক্যাট বারগ্রার”1* কোনও কোনও সবল চোরের দল এজন্য ছোট 

ছোট ছেলেও পুষে থাকে । এই সব ছোঁকরারা নর্মমার মুখ দিয়ে বা 

জানালার কিংবা স্কাইলাইটের ফাক দিয়ে ঘরে ঢুকে বড়দের 

পবেশের জগ্যে দরজ1 খুলে দিয়ে থাকে । এই সবল বা সি'দেল 

চোরদের বর্তমান কার্ষপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে কয়েকটি বিবৃতি দেওয়' 

গেল । এই বিবতিগুলি পাঠ করলে এদের কার্ধকলাপ সকল সম্যকরূপে 

বুঝা যাবে। 
“কোনও গৃহে সি"দ দিতে হলে আমরা একটি বিশেষ উপায়ের 

সাহায্য নিই। প্রথমে আমরা একটা পুরানো মোটরকার বা মোটর 

সাইকেল সংগ্রহ করি। এর পর উক্ত যন্ত্রশকটটি মনোনীত গৃহের 

সম্মথে রাস্তার উপর রেখে এইরূপ ভাণ করি, যেন হঠাৎ উহা বিকল 

হয়ে গেছে । আমাদের কয়েকজন এই মটোর সারাতে ব্যস্ত থাকে। 

অনবরত গ্যাসের ভট, ভট, শব্দ বার হতে থাকে । এই মোটর মেরা- 

মতের সেখানে খুট্খাট শব্দও হয। দলের অপর ব্যক্তিগণ এই 
অবসরে গৃহে ঢুকে সিপ্দ দিতে শুরু করে। মোটরের ঘট, ঘ্ঘট, 

* বনু প্রাচীনকালে এরা গোহাড়গিল জীবের গলার শিকল ধরে 

পর্বতস্থ দুর্গ প্রাকার উল্লজ্ঘন করতেও পেরেছে । মধ্যযুগে ধনিগণ 

পাহাড়ের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করতেন । এ সময় তাদের গৃহে 
সিদ দেবার জন্তে এ ভাবে তারা পাহাড়ে উঠতো। 
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আওয়াজে সি"দ কাটার আওয়াজ আর শ্রত হয় না। উহা! শ্রুত 

হলেও গৃহস্বামী মনে করে উহা এঁ গাড়িরই আওয়াজ । এই কারণে 

তারা এ বিষয়ে কোনও রূপ সাবধানতাও অবলম্বন করেন না। 

আমরা অকুস্থলেই বাঝ ভাঙার কাজও সমাধা করতে সমর্থ হই। 
আমরা সেখানে নিবিবাদে চুরি করে এ মোটরেই বামালসহ সরে 
পড়ি। এমন কি পুলিশ এ রাস্তায় টহল দিয়ে গেলেও মনে কবে 

আমর] মোটরট1 মেরামত করছি। তছৃপরি এই মোটর এ সকল 

দিপাইদের আড়াল করেও রাখে । দৈবাৎ গৃহের কেহ চেঁচাতে শুরু 

কবলে এ শব্জের মাত্রা আমরা আরও বাড়িযেদিই। ওতে ক'রে 

মোটবের উৎকট শব্দে চিৎকারেব শব্ধ একেবাবে চাপা পড়ে যায় । 

“কি করে, এত সব শিখলাম? শ্রন্থন তবে আমি তা বলছি। 

ছেলেবেলায় আমি পিতার সঙ্গে কোলকাতায থাকতাম ' আমাদের 

বাড়িব পার্থেই ছিল একট! টিন মিস্ত্রির দোকান। ই দোকানে 

সশব্দে কাজ হত। ঠিক সেই সময়ই আমি আমার বাবার হু"কায় টান 
দিতাম। পাশের ঘর থেকে বাবা টিন মিস্ত্রির হাতুড়ির আওযাজ 

আনতেন এবং এ শব্েব আওতায় হু"কার গুড় গুড় আওয়াজ তার 

আর কানে যেত না। ওখানে হাতুণ়িব শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই 
কিন্তু আমি হকার নলটিও নামিয়ে রাখতাম । পরে প্রাপ্ত বয়সে 

আমি চোর হয়ে পড়ি। এই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাল্য- 
কালের কাহিনীটি মনে পড়ে ষায়_-তখন আমিই আমার সর্দারকে 

বিছোটা শিখিয়ে দিই । 

"কখনও কখনও এই যোটরের সাহায্যে আমরা ছুয়ারও ভেঙে 

বা খুল ফেপেছি। রাস্তার ধারের দৌকানগুলিই এই ভাবে ভাঙা 

হুয়। রাম্তা হ'তে একটা কাঠের বেঞ্চি বা বাশ বালোহার কড়ি 
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উঠিয়ে নিয়ে উহার একটি মুখ মোটরের পিছনে এবং অপর মুখটি 

দুয়ারের উপর ন্যস্ত ক'রে--এই লৌহ বা কাষ্ঠথণ্ডের উপর মোটরটি 

সজোবে ব্যাক করে দ্রিহই। ফন যোটরের চা'প দরজাটা এমনই 

ভেঙে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্র দরজার গরাদের এবং মোটরের 

পিছনের সঙ্গে শিকল বেঁধে মোটরটি সামনে চালিয়েও দরজা 

খুলেছি--তবে এইরূপ ব্যবস্থা কদাচিৎ করা হয়ে থাকে। কখনও 

কখনও সিডংন্ বডিড. মোটরের ছাদে উঠে আমর] পথের গ্যাস 

লাইটসমূহ চুরির পূর্বে নিবিয়েও দিয়েছি ।” 

“ছা হুজুর, এ বাড়ির বিটি আমারই উপপত্বী। তাকে 

তালিম দিয়ে সড়ক সন্ধান পূর্ব হ'তে জেনে নেওয়ার জন্তে আমিই এ 
বাড়িতে পাঠিয়েছি। পুর্ব হ'তে চাকর-বাকরদের কাছ থেকে 

খবর সংগ্রহ না করে আমরা কখনও কারুর বাড়ি ঢুকতে সাহসী 
হই না। এজন্য বাড়ির চাকরদের আমর প্রচুর খাওয়াই ও নিজ 

খরচে তাদের পিনেমাও দেখিয়ে থাকি। এমন কি তাদের আমরা 

বেশ্যালয়েও নিয়ে যাই। কখনও কখনও চুরির স্থবিধের জন্যে 
বাটীর বিপথগামী সন্তানদের সঙ্গে ভাব ক'রেও আমরা খবর সংগ্রহ 
করেছি । শহরের বেশ্যালয়গুলি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যে 

আমসে। ওদের বাটীতে এদের সাথে আমাদের আলাপ হয়।” 

এই সকল সিদেল চোরের] বাড়ি ঢুকে প্রথমেই যে ঘরে চাকর, 
দরোয়ান বা বাড়ির পুরুবর শুয়ে থাকে, সেই সকল ঘরের দরজার 

কড়াগুলা বাইরে থেকে বেঁধে দেয়, যাতে করে চিৎকার শুনলে সহজে 
তার বার হয়ে না আসতে পারে- অবশ্য যদি এইসব চাকর-দরোয়ান- 

দের সহিত বন্দোবস্ত কর] সম্ভব না হয় তবেই তারা এই পন্থা গ্রহণ 

করে। এদের কেহ কেহ চুরির পূর্ব রাত্রে ছোট ছোট ইটবাচেলা 
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বাড়িতে ফেলে বুঝে নেয় বাড়ির লোকেদের ঘুম সজাগ কিনা । অনেক 

সময় এরা দিনের বেলাতেও এই'ভাবে ঢেলা ছুড়ে, বাড়ির লোকেদের 

মেজাজ ও প্রকৃতি এবং সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। 

এদেশের শহরের ও পল্লীগ্রাষের সি'দেল চোরেদের বুদ্ধিমত্তা এবং 

অপপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত হল। 
“আমি হুজুর একজন বাড়ির চোর। এদিন এ বাড়িটায় 

আমিই চুরি করি। চুরির আগের দিন সন্ধ্যায় বড়িটার নীচেব একটা 
খোলা মাঠে আমি দিপ্দকাঠিটা পুতে রাখি । অধিক রাত্রে 
ষন্ত্রপাতি শুদ্ধ পথে ধরা পভার সম্ভাবনা থাকে । এই ভয়ে আমরা 

পূর্ব হতে স্ববিধামত অকুস্থলের নিকট যন্ত্রগুলি পুতে রাখি । এর 

পর সন্নিকটস্থ একটা বস্তি বাড়িতে আমি আশ্রয় নিই এবং মনোনীত 

বাটীর ঝি-এব সঙ্গে আলাপ জমাই। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিষে 

সি"দকাঠিটা উঠিয়ে নিই এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিমে ভিতারর 

দিকে একটা দড়ি ফেলে দ্িই। ব্যবস্থা মত বাড়ির ঝি উঠানে সজাগ 

ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলেব পাইপটার সঙ্গে দড়ির একটা 

মুখ বেঁধে দেয়, আর আমি সেই সুযোগে দ্রুতগতিতে সেই দডি ধরে 
ভিতরে নামি। এর পর পাইপ বেয়ে আমি আরও উপরে উঠি এবং 
উপরের ঘরের দরজার খিলটা খুলে দিই । ঘরের মধ্যে মশারিব 

ভিতর ফরিয়াি ও তার স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ডিঙি দিয়ে তাদের 

শিয়রে এসে বসি। এরপর আমি নিঃশব্বে একটা বিড়ি ধরাই। 

এই বিড়ি হতে ধেশয়। বেরোয়, কিন্ত আগুন বেরোয় না। এই 

বিড়ির মধ্যে কোকেন, চরস, ক্যাম্ষর ইত্যাদি ও একরকম দেশীয় 

পাতার গুড়া থাকে । এইমিশ্র দ্রব্যের ধেশয়ার মধ্যে একটা ঘুম- 
পাড়ানী মাদকতা আছে। কখনও কখনও এ সকল ভ্রব্যের অগ্নিদগ্ধ 
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ছোট পুটলি বাহির হতে জানালার মধ্য দিয়ে আমর ঘরের তিতরে 

ছুড়ে ফেলে দিয়েছি । আমরা দেখেছি যে এই ধেশায়া নাকে গেলে 

মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এর পর আমি ধীরে ধীরে মহিলাটির 

গায়ে হাত দিই | প্রথমেই গহনাতে হাত ন৷ দিয়ে এ সকল নারীদের 
মাথায় ক্কন্ধে হাত দিয়ে কিছুটা সইয়ে নিয়ে পরে গহনার স্থানে 

আমরা হাত দিয়েছি। কুমারী মেয়েদের গা হতে গহন! খুলবার 

সময় আমরা যেবধপ সাবধানতা অবলম্বন করি, কোনও বিবাহিতা 

মেয়েদের বেলায় আমরা অতট! সাবধানতার প্রয়োজন মনে করি না।* 

কারণ হঠাৎ ঘুমপ্ত অবস্থায় গায় হাত লাগলে বিবাহিতারা মনে 
করে উহা! তাদের স্বামীর হাত) এতে অনভ্যন্ত কুমারী মেয়ের] কিন্তু 

এই ক্ষেত্রে স্পর্শ মাত্রেই জেগে উঠে। আমি মহিলাটির গা হতে 
সকল গহনাই নিঃশব্দে খুলে নিই। তার পর ঝুটা চাবির সাহায্যে 

আলমারি খুলে অপরাপর দ্রব্য বাহির করি। কিরূপ ভাবে চাপ 

দিলে বা নাড়লে কোন কোন তাল] কি ভাবে খোলা যায় তা 

আমাদের জানা আছে। আড্ডাখানায় সরু শিকের সাহায্যে তালা 

খোলা আমর অভ্যাস করি। এই সব কাপড়-চোপড় ও গহনা 

একত্রে বেধে অচিরেই আমি নেষে আসি। এর পর আমরা নিকটের 

এক বেশ্টা নারীর গৃহে রাত কাটাই । কারণ রাত্রে বামাল সহ পথ 

চলা নিরাপদ নয়। হা হুজুর, রাত্রে কোন্ সময় গৃহস্থেরা অঘোরে 

ঘুমায়, সেই সন্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। কতক্ষণ পর্যযস্ত 

« কুমারী মেয়েদের গাত্রে গহন] থাকে না বা কম থাকে এবং 

এর! স্পর্শ মাজ্জ জেগে উঠে। এজন্ত এই কুমারী মেয়েদের আমরা 

এড়িয়ে চলি | 
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ঘরে আলো জলে এইটেই আমর বিশেষ করে লক্ষ্য করি। রাত্রি 

দেড়টা বা দুইটার পর আলো! নিবলে আমরা বুঝে নিই যে এইবার 

এরা অঘোবে ঘ্বমাবে। বাড়িতে কোনও বাচ্চা শিশু অছে কিনা 

এ সম্বন্ধেও আমরা খবর নিই। কারণ এই সব শিশু হঠাৎ জেগে 

উঠে। শীতকালের প্রথম রাত্রে এবং গ্রীত্রকালের শেষরাত্রে মানুষ 

ঘুমিয়ে পডে। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে আমরা এইরুপ জেনেছি । 

আমাদের অকুম্থলে এসে আমরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নারভাস হযে 

পড়ি। এ ক্ষেত্রে বিষ্ঠা ত্যাগ না কর! পর্যন্ত আমাদের এই ভয বা 

নারভাস্নেস্ কাটে না। এই জন্তে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অকুস্থলেই 

বিষ্ঠা ত্যাগ করি। ঠিক সময়ে বিষ্ঠা ত্যাগ না হলে আমরা অপকর্ণ 

নাকরেই চলে যাই। কখনও কখনও আমরা দল বেঁধেও সি"দেল 

চুরি করে থাকি । এই মময কয়েকজন ভিতরে টুকলেও অন্য সকলে 

বাহিরে পাহারার কাজে বাহাল থাকে । এদের মধ্যে একজন 

পাচিলের উপর বসেথাকে। এই ব্যক্তি সন্দেহজনক লোক দেখলে 

শিস্্ দিয়ে তিতবের লোকদের সতর্ক করে দেয়। এছাড়া রাস্তার 

মোড়ে মোডেও আমর পাহারা রেখে থাকি । কোনও কোনও 

ক্ষেত্রে দোকান বা বাজারের দরোয়ানদের সঙ্গেও * আমরা সড কবে 

থাকি। তবে অধিক ক্ষেত্রে বাডিব চাকরদের সঙ্গে সলা করি ।” 

কোনও কোনও সি"দেল চোরের দল তাদের অপকর্ধের স্ববিধার 

জন্যে ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে । গরাদের ফাকে, নর্দমার 

ক কেহ কেহ মনে করেন যে এরা ক্ষেত্র বিশেষে রাস্তার 

পাহারাদার সিপাইদের সঙ্গে সঙলা সড় করে নেয়। ইহা মাঝ 

কয়েকটি অসাধু সিপাইদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 
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মুখে বা স্কাইলাইটের মধ্যে এরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে--ভিতরে 
প্রবেশ করে এরা বড়দের জন্যে সদর দরজা খুলে দিয়ে থাকে । এই 

“চারদের দলে এইরূপ অনেক মার্কা-মারা ছোকরা আছে । এই 

সকল ছোকরা নিয়ে এক দলের সহিত অপর দলের প্রায়ই ঝগড়া- 

ঝাটি হয়। এমন ক্কি এজন্যে মারপিট খুনোখুনিও হয়ে থাকে। 
এই সকল বালকদের মহিত এদের বিকৃত যৌন সম্পর্কও থাকে। 

বাড়িতে পোষা কুকুর থাকলে চুরি করার বিশেষ অস্থবিধা হয়। 
এই জন্ে পৃরাহ্নেই নির্ধারিত বাটীর ছুয়ারে এসে এরা আড্ডা জমায়, 
_-উদ্দেশ্য, কয়েকদিনের প্রচেষ্টা কুকুরগুলির সহিত পরিচিত হওয়া । 

এই সব কুকুরদেব এর প্রায়ই এটা-ওটা খাইয়েও থাকে । মনিবরা 

বাধা তো দেনই না, বরং এতে খুশিই হয়ে থাকেন। এর পর এরা 

বাত্রে বাড়ি ঢুকলে পূর্ব পরিচিত বিধায় কুকুররা আর চেঁচায় না। 
কোনও কোনও স্থলে ম্বকুস্থলেই আহার্ষ দ্বারা কিংবা সঙ্গে আনা 

কুকুরীর [মাদি] সাহায্যে এরা কুকুরগুলিকে বশ করে নিয়েছে । * 

কুকুরের মেমরির কার্ড ইনডেক্স গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল । [ প্রথম 

খণ্ড দেখুন। ] এজন্য এর! উগ্র ক্যানথারাইডিন গন্ধ মেখে এগোয় । এই 
উগ্র গন্ধের কভারে মানুষের সুক্ষ গন্ধ ঢেকে যায়। আমি এদের 

বাড়ি তল্লাপী করে এঁ সেপ্টের শিশি পেয়েছিলাম । প্রথমে আমি 
ভেবেছিলাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ ঢাকতে উহার ব্যবহার হয়। 

কিন্তু ওদের বিবৃতি হতে প্রকৃত বিষয় আমি অবগত হই। 

কোনও কোনও সবল চোর চুরির স্থবিধার জন্তে কোনও এক খালি 
'দাকান ভাড়া! নেয়। এর পর রাত্বি যোগে এ কামরার দেওয়াল 

 *কুকুরের নিকট পবিচিতের স্তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এরা 
নাও কামড়াতে পারে। 
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ফুটা করে এর! পাশের দোকানে ঢুকে এ দোকানের সমূদয় দ্রব্যাদি 
চুরি করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সবল চোর আবার ছাত ফুটা 

করে দড়ির সাহায্যে গুদামে ঢুকে ভ্রব্যাদি চুরিও করেছে । প্রতিরাত্রে 
অল্প অল্প করে এই ফুটা এরা করে থাকে । পুলিশি তদন্ত ছারা 

এইরূপ জান] গেছে। 

কোনও কোনও সবল [পি'দেল ] চোরেরা নাকি ক্লোরোফর্নও 

ব্যবহার করে থাকে । ঘরের যে জানালাটির উপ্ট| দিকে অর্থাৎ কিনা 

যে জানালাটি হ'তে ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই জানালাতে 

এসে বায়ুর মুখে এরা নাকি ক্লোরোফর্মের শিশিটা খুলে রাখে । এদের 

ধারণ! যে এতে করে গৃহস্থদের ঘুষ গভীর হবে। কিন্তু এই পদ্ধতির 

কার্ষকারিতা স্দ্ধে সন্দেহ আছে। অনেকের মতে ক্লোরোফশেব 

অপ্রত্যক্ষ [1701750£ ] প্রয়োগ কখনও কার্ধকরী হয় না। 

বাংলা দেশের দিনাজপুর জিলায়, রায় ঘাটোয়াল এবং মাল- 

পাহাড়ী নামক ছুইটি স্বভাব-দূর্বত্ত জাতি বাস করে। এর! সবল- 
চৌর্ধের সময় এক অদ্ভুত রূপ পঞ্চতি অবলম্বন করে থাকে । এদের 
একজন একটি ল্থা স্বতার একটি মুখে একটি বঁড়শি বেঁধে এ বঁড়শিটি 

তার কাপড়ের সঙ্গে বি"ধিয়ে রাখে এবং এই অবস্থাতেই সে কোনও 

গৃহস্থের বাড়িতে চৌর্য কার্ধের জন্য প্রবেশ করে থাকে । এই সময় 

দলের অপর আর এক ব্যক্তি এ স্ৃতার অপর মুখটি বাণ্ডিলসহ ধরে 
বাইরে ঈ্দীড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে । ৰিপদের কোনও সম্ভাবনা 
হলে এই বাহিরের ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ এ হতা'টর মুখ ধরে টান দিতে 

থাকে। ভিতরের লোকটির কোমরের বঁড়শিটিতে টান পড়া মাত্র সে 

বুঝতে পারে যে, বিপদ আগতপ্রায় এবং ইহা! বুঝা মাত্র সে দ্রুত 
পদ্ৃবিক্ষেপে বাইরে এসে পলায়ন করে থাকে। 
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.. শ্রাঙাঞ্চলে সি'দেল বা সবল চোরেরা পলায়নের সঙয়ও নানা রূপ 
ূদ্দমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে | মঘের! ডোম আদি স্বভাব-দূত্ব 
্াতির। পলায়নের সময় শিয়ালের অনুকরণে ডাক তো ডেকেই থাকে; 

5' ছাড় এর। হুবহু শিয়ালের স্তায়ই চার পায়ে__অর্ধাৎ উভয় হস্ত ও 
” দ্বারা ভূমি স্পর্শ ক'রে লাফাতে লাফাতে প্রস্থান করে থাকে। 

এ'দণ কেহ কেহ চুরির মাল অকুগ্ছলের নিকটেই ভূমির তলে প্রোথিত 
"রে এ ভূমির উপর মাছুর পেতে স্থখে নিত্রা যায়। পরে স্থবিধামত 
॥ দ্রব্য প্র কামর তল। হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এরা প্র্ঠান করে থাকে। 

শহাবের কোনও কোনও চোর ছরির পর বামাল ও যন্ত্রপাতি তরকারির 

ঝুণ্টতে করে-তরকারির তসাতে বেখে নিবিবাদে তা পাচার করে 
থাকে। ভোরের দিকে শহরের রাস্তায় এরূপ বহু তরকারিওয়ালাকে 

বাজারের দিকে যেতে দেখা যাম্ন। এই কারণে এদের উপর এ সময় 
কারও সন্দেহ আসে না। এই সকল নি'দেল চোরেদের কেহ কেহ 

বাসনওয়ালী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিদের নিকট হ'তেও খোঁজ-খবর নিয়ে 

থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও একট নুতন গৃহ নির্মাণের 

সময় আশে-পাশের বহু বাটীতে চুরি হ'তে আরম্ভ হয়েছে । দিনের 
দি'দেল চোরের। গুদাম আদি স্থানে প্রবেশ করে ধর পড়লে প্রায়ই 
এইরূপ বলে থাকে, “আমি অনুক বাবুকে খু'জতে এসেছি । এই 
দেখুন না, এ চিঠিটা ।” বস্ততঃ তাদের কাছে এঁ নামের একটা পত্রও 

পাওয়। গিয়ে থাকে। এট! অবশ্য এদের অপপদ্ধতির একটা চালাকি 

ষাত্র। কোনও কোনও চোর এই অবঙ্থায় ভাণ করে যে অকুস্বলে 

মল বা মুত্র ত্যাগ করবার জন্তে সে প্রবেশ করেছে । এ ছাড়া কোনও 
কোনও সবল চোর পলায়নের সময় নিজেরাই “চোর চোর” বলে 
ছুটতে শুরু করেছে । কয়েক ক্ষেত্রে এমন কাহিনীও শুনা গেছে । 

অপ-২--২* 
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এই সকল চোরের! অপকার্ষের স্থবিধার জন্যে নানাবপ সাঙ্কেতিক 

শব ব্যবহার করে থাকে--অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে অপরাধ- 

সাহিত্য” শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচিত 

হয়েছে । এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। এই সকল সি'দেল 

চোরেদের যন্ত্রপাতি পূর্বাংশে ৰলা হয়েছে । এই সব চোরেদের দ্বার! 

ব্যবহ্ৃত অপবাপব যন্বপাতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে 

আলোচন] হয়েছে । পূর্বকালে গ্রাম্য কামাত্ররাই [ কর্মকার ] এই সব 
ষগ্রপাতি চোরেদের জন্টে নির্মাণ করে দ্িত। এ সম্বন্ধে চোরেদেব 

সহিত গ্র।ম্য কামারদের একটা সংস্কারগত সন্বদ্ধও আবহমান কাল 

হ'তে চলে এসেছে । এ সম্বন্ধে বাংলা দেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত 

আছে। জনপ্রবাদটি হচ্ছে এইকপ, যথা_-চোরে-কামারে দেখা 

নেই, সি'দ মোহনায় চুরি।”* প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ হয় এইরপ: 
চোর কামাবেব অপাক্ষাতে পাচপো চাউল এবং পাঁচপিকা, একটা 

গামছায় বেধে কামারশালার দরজায় রেখে যায়। কর্মকার ফিরে এসে 

«এ এইবপ চৌর্ধ সম্বন্বীয় বহু জনপ্রবাদ সঙ্কলন করলে প্রণীন 

ভারতের অপবাধ-বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় ভ্তভান গবিমার অনেক তথ্যই প্রকাশ 

পেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা 'যেতে পারে, যখা-_(১) 

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, (২) চোরের মন পু'ই আদাড়ে 

[ আধারে ], (৩) চোরের মন বৌচকার দিকে, (৪) চারের সাত- 

দিন, গৃহস্থের একদিন, ( ৫ ) ছুরি বিগ্ভা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা, 
(৬ চোরের এক পাপ, গৃহস্থের সাতপাপ, (৭) ন্তাঙটার নেই বাট- 

পাড়ের ভয়, (৮ ) চোরের উপর বাটপাড়ি, (৯ )সাত চোরের মার, 

(১০) চোরের মায়ের কান্না, ইত্যাদি । 



৩০৭ সবল চোর 

এ ভ্রব্যগুলি দেখ] মাত্র বুঝে নেয় কে বা কার] কি জন্তে এ ভ্রব্যগুলি 

এখানে রেখে গেছে । এর পর কর্মকার যশাই এ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে 

এ স্থানে একটি লোহার সি"দকাঠি তৈরি করে সকলের অলক্ষ্যে রেখে 

দিয়ে প্রস্থান করে । চোর মশাই স্থযোগ মত ফিরে এসে লৌহ যন্ত্রটি 

তুলে নিয়ে সরে পড়ে ॥ এরূপ ব্যবস্থা বারা কে যে কার জন্তে ভ্রব্যটি 
তৈরি করে দিল, তা চোর বা কামার উভয়ের কেহই জানতে পারে 

না। এই জন্য লৌহ কমকার ইচ্ছা! করলেও & চোরদের সনাক্ত 

করতে পারে না। 

শহর অঞ্চলে এইরূপ কোনও প্রথার বিষয় কদা৮ শুনা যায় নি। 

শহরের কণ্নকারর] চোরেদের ফরমাস খত নানাবপ উন্নত ধরনের এবং 

আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রাযউ তৈরি করে দিযে থাকে । এই সকল যন্ত্র 

পাতিদ্বার সাধারণ গৃহগুলি ভাও। গেলেও বিশেষ ভাবে নিমিত লৌহ্- 

কক্ষগুলি [ ১ 76-10।7) ] ভেঙে ফেলা দ্র | এদেশের অনেকেই 
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কবে বাড়ি ণিমণ করে থাকেন। কিন্তু তৎসহ 

আরও দুই এক হাজার টাকা বায় করে একটি লোৌহ্-কক্ষ [909%- 

1000) ] নির্মাণ করার কেহ কোনওরূপ প্রয়োজন মনে করেন নি। 

এদেশের অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই মুল্যবাশ অলঙ্ক|রাদি ্বগৃহে রাখারই 

পক্ষপাতী । আমার মতে প্রত্যেক আধুনিক ব্যক্তিরই উচিত বাড়ি 
নির্মাণের সহিত একটি লৌহ-কক্ষ নির্মাণ কর। এবং আসবাবপত্র ক্রয় 

করার সহিত তাদের ক্রয় করা উচিত গৃহ-সংলগ্র পুস্তকাগারের 

জন্যে কিছু কিছু পুস্তকও। সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির 
লৌহ-কক্ষগুলি ভেঙে ফেলার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
এদ্দেশের অধিকাংশ সিদেল চোরের আজও পর্যন্ত শিখে নাই। 

এ দেশের সি"দেল চোরদের কেহ কখনও লৌহ গলানো গ্যাস 
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ব! আসিড এখনও ব্যবহার করতে শিখে নি। কারণ এখনও পধস্ত 

এই বিশেষ অপকার্ধটি এদেশেব নিবক্ষর এবং নিম্ন শ্রেণীর অপরাধী- 

দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ভদ্রঘবেব শিক্ষিত অপরাধীদেব 
প্রবঞ্চনা অপরাধটিয় প্রতিই অধিক লক্ষ্য দেখা যায়। এই সবল 

চৌরধ রূপ অপবাধের দিকে এখনও তাদের নেকনজর পডে নি । বোধ 

হয় এদের দৈহিক পরিশ্রমেব প্রতি বিমুখতাই ইহার কারণ। তবে 

ইউরোপ গু আমেরিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একথা বল] চলে না। 

বিবিধ চৌর্ধ ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এই- 

বার কিদপ পন্থা এই সকল অপকর্ধে ক্রমবিকাশ পুথিবীতে 

হ্যেছিল সেই সন্বদ্ধে বলব। প্রকৃতপক্ষে চৌর্য অপরাধ হতেই পব 

পর ছুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয-- প্রবঞ্চনা ও সবল চৌর্য [১011] 175]1 

স্থগঠিত গৃহ নির্ধাণ ও মানুষের সাবধানতাই উহাদের স্ৃষ্টিব কারণ। 
অত্য হতে সবীহৃপের স্ষ্টির প্রযাণ স্বরূপ আমরা যেমন মধ্যবর্তী জীব 

ভেকের উল্লেখ করি। তেমনি চৌর্য অপরাধ হ'তে প্রবঞ্চনা অপরাধের 
উৎপত্তির প্রমাণ স্বরূপ আমবা প্রবঞ্চনা-মিশ্রিত চৌর্য প্রভৃতি বহু 

মধ্যবর্তী বা মিশ্র অপরাধের নজিব দিতে পাবি। এই সকল মিশ্র 

অপকর্ম সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা কবব। এই মতবাদের 

অপর প্রমাণ স্বরূপ আমবা দেখতে পাই যে, অধিক ক্ষে৫ে আদিম ও 

নিয়শ্রেণীর মানবগণই চৌর্য অপরাধে লিপ্ত থাকে এৰং অপেক্ষাকৃত 
উন্নত স্থসভ্য মানুষ অধিক ক্ষেত্রে লিপ্ত থাকে প্রবঞ্চনা অপরাধে । 

মানুষের ক্রমিক বুদ্ধি বিকাশও ইহার কারণ হতে পারে । আরও 

পরে মানুষ সামাজিক জটিলতাসহ স্রসংবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে এই 

সিদেল ঢুরি [1১011715 ] অপরাধ হুতে সৃষ্ট হয় উহার সমশ্রেণীর 

ডাকাতি [1০১৮০] অপরাধ । এই ডাকাতি ও বারগ্লারি 



৩৩৯ ভূত্য-চৌর্য 

অপরাধে যথাক্রমে ব্যক্তি বা বস্তর উপর বল প্রয়োগ করা হয়। নিষ়্ে 

অপরাধ সম্পকীয় ক্রমবিকাশ বৃক্ষ হতে এই সকল অপরাধের ক্রমিক 

উৎপত্তি ও স্বরূপ সন্বপ্ধে বুঝা যাবে। 

ডাকাতি ও রাহাজানি 

[ 18074171৮ ] 

প্রবঞ্চনা ৫৫ বা সবল চৌর্য 

সি 

সহজ চৌর্য 

ভতা-চীর্য 

তৃত্য বা চাকর চোর অধুনাকালে একটি বিশেষ সমন্তার বিষয় । 

অনেক সঙ্গয় ধন, মান ও প্রাণ এই ভূত্যদ্দের উপর নির্ভর করে । কয়েক 

ক্ষেত্রে এই সকল অপরাধীর] গৃহস্বামিনীকে একা পেলে তাকে 

বলাৎকার বা হত্যা পর্যন্ত করেছে | তবে এরা সাধারণতঃ সহজ বা সরল 

চোর হওয়ায় চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধ করে না। এই কারণে 

ভৃত্য নিয়োগ অতীৰ সাবধানে করা উচিত। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের 
কখনও ভূত্য রাখা উচিত নয়। নবাগত ভূত্যদের কার্ষে বাহাল করার 

পূর্বে বা পরে যথ। সত্বর গৃহস্থদের উচিত, এদের নাম, ধাম, পরিচয় ও 

দেশের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিকটবর্তা পুলিশ স্টেশনে এ সম্বন্ধে লিখে 
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পাঠানো । এইরূপ পঙ্জ পেলে পুলিশ ভূত্যের দেশের ঠিকানায় এবং 

অন্থান্ঠ স্থলে খবর নিয়ে বলে দিতে পারে লোকটি ভাল বা মন্দ। 

কলিকাতার যাননীয় পুলিশ কমিশনার ৰাহাছ্র জনসাধারণের 

হিতার্থে বহুদিন পূর্বেই এইরূপ স্থব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় জনসাধারণ এই ব্যবস্থার কোনবপ স্থযোগ প্রায়ই গ্রহণ করেন 

না। 

এই চাকরদের মধ্যে দুই প্রকারের চোর দেখা ষায়-_-অভাবী ও 

পেশাদারী। অভাবী চোরের প্রায়ই ততে। বিপদজনক হয় না। 

এদের মধ্যে যারা ড্রাইভার তারা রবারের নলের সাহায্যে পেট্রল চুরি 
করে । এদের কেউ গাড়িব পুরানে। পাট'স্ সরিয়ে নূতন পার্টস ক্রযার্থে 

অধ গ্রহণ করেছে । কেহ নূতন টাযার সবি/য় পুরানো টায়ার ফিট্ 

করে দের। অভাবের কারণে ব| সামান্ত স্বভাব দোষে চাকররা 

বাজারের পয়সা কিংবা হ্যোগমত ঘরেব এটা ওট] দ্রব্যাদি 

সরিয়ে থাকে ' কোনও পদচ্যুত চাকরের বাক্স তল্লাস করলে এমনি 
অনেক ছোট-খাটো। চোরাই দ্রব্য প্রামই পাওয়া যায়। বাড়িতে 

কোনও নারী না থাকলে এনা বেপরোয়াভাবে চুরি করে থাকে; 
এই সব বেমালুম ছোট চুরি আবিষ্ষার পুরুষদের সাধ্যাভীত। কেবল 
মাত্র এই চুরি বন্ধের কারণেও ভদ্র মানুষের বিবাহ করা উচিত। 

এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম । এবিষয়ে এই 

বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য | 

“কোন একটি মেস্বাসী ছোকরা প্রায়ই থানায় এসে অর্থাদি 

চুরির বা হারানোর এজাহার দিত। একদিন তাকে আমি প্রশ্ন 

করি, “আচ্ছা মশাই ! এভাবে না থেকে আপনি বিয়ে করেন না 

কেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি আমায় বলেছিল, 



৮১১ ভৃত্য চৌর্য রর 

আই ক্যাণ্ট মেউনটেন এ ওয়াইফ |, অর্থাৎ কিনা তিনি একটা বৌও 

ন'কি এফোঙ করতে পারেন না। আমি তখন গত দেড় বছর যাবৎ 

£'র যতকিছু হারিয়েছে বাখোয়া গেছে বা চুরি গেছে, গত ছুই 

ব্নরের নথিপন্ধ | ০১1৫ ] ঘে"টে তার একটা হিসাব করে_-উক্ত 

সংখ্যাকে বরো দিয়ে ভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যে, গড়ে 
”ণমাসে তার যাখোয়া যায়ব| চুরিযায় তাদযে তিনি একটি 
'ত্রীতো মেইনটেন করতে পারেনই ; এমন কি এঁ অথ ছাবা তান দুটো 

খী মেইনটেন করতে সক্ষম । আমার এই কথাটা আম “ববাহ- 

৩রু বিপত্বীক এবং অবিবাহিতদের ভেবে দেখতে বলি।” 

চাকর চোর বলতে সাধারণভাবে আমরা পেশ।দারি চোরদেরই 

বখা। এরা একমাত্র চুরি করার উদ্দেশ্যেই ৮াকুরি নিয়ে থাকে এবং 
৮যোগের অহাবে চুবি করতে অক্ষম হণে চাকণি ছেড়ে চলে যায়। 

এবা[ শংরে বা গ্রামে ] এক এক বড়িতে এক এক নামে বাহাল 

হত্যথাকে। পথম প্রথম এরা বাটীর ছোট বড় সকলকেই তাদের 

পনতপরতার ছার? মুগ্ধ করে দেয়। এই ভাবে তাবা হুযোগ-স্থবিধাও 

নক পরিমাণে আদায় কবেখাকে। এর পর হঠাৎ একদিন স্থযোগ 

মত দামী প্রব্যবা অখার্দিবা অলঙ্কার অপহরণ করে এরা উধাও 

ভয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ তাদের কর্মপদ্ধতির কিছু কিছু অদল- 
ব্লও কব থাকে । প্রথম দিনেই এরা অপহৃত দ্রব্য বাড়ির বাইরে 

পাচার কতে পারেনি। দ্রব্যাদি অপহরণ করে বাড়ির মধ্যেই 
সাবধানে এবং সংগোপনে কোনও গুপস্থানে বগুলিকে এরা লুকিয়ে 

বাখে। কয়েক দিন পর বাড়ির লোকেরা দ্রব্যগুলির জন্তে খেঁজাখু'জি 

করে নিরস্ত হলে পরে স্থবিধামত একদিন অপহৃত ত্রব্যগুলি এ সকল 

গোশন স্থান থেকে সরিয়ে হঠাৎ একদিন কাজে ইন্তফা দিয়ে এরা 
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পলায়ন করে। চুরির দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যস্ত বাড়িতে হাজির 
থাকায় সহলা এদের কেহ সন্দেহও করে না। এদের অনেকে বাসন 
চুরি করে উহাদের গামছায় বেঁধে বাড়ির পুকুরে ডুবিয়ে রেখে নিশান 
স্বরূপ নিকটে একটা কঞ্চি পু"তে রেখে থাকে। 

| চাকর চোরদের কেহ কেহ সেবাঁশ্রশ্ধার ছলে বাড়ির কর্ত' 
বা অন্ত কারও বিকৃত যৌন-বোধের উপশম ঘটিয়ে এমন ভাবে তাদের 
প্রিয়পাত্র হয়েছে যে বাড়ির অপর সকলে তাকে ভতপনা পর্যন্ত 
করতে সাহসী হয়নি। সাধারণতঃ পায়ে বা দেহে তেল মালিশ 

করবার সময এইবূপ সেবা তারা করে থাকে । ] 

পরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ করলে চুরি করা হয। চৌোর্য অপরাধের 
ংজ্ঞা অনুযায়ী এ দ্রব্য অস্থির বা অস্থাবর হওয়া চাই এবং উহ 

অসদুদ্দেশ্নে অপসারণ করা চাই। এইবপ সংন্কান্ুযায়ী কেহ কাহাবও 

ভ্রবা চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারীর টেবিল হতে উক্ত দ্রব্য সরিষে 

উহা এ টেবিলেরই এক ড্রআরেব মধ্যে রেখে দিলেও ত্র অপ- 

কার্কে বলা হবে চৌর্য অপরাধ । এই সব চোরদের প্রায়ই 

অলঙ্কারাদি বাড়ির ভিতরের কয়ল! ঘু'টের গাদাব মধ্যে বা ইলেকাট্রিক 

মিটার বক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে দেখা গেছে । এরা কাজ হাসিলের 

উদ্দেশো বিশেষ করে বাড়ির কর্তার অত্যন্তরূপ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন 
হবার চেষ্টা করে। 

এই সকল চাকর চোরেরা ধরা পড়ার পর এক অভিনবরূপ 
মিথ্যাভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকে । নিয়ের উদ্ধৃত 
বিবৃতিটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি মশাই একজন নিরপরাধী ব্যক্তি। আমি অপরাধী হলেও 
চোর নই। ফরিয়ার্দির যুবতী কন্তার সঙ্গে আমার প্রেম হয়। আমি 
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গোপনে রাত্রিযোগে এ কন্তার ঘরে যেতাম! কিন্ত কাল আমরা ধর! 

পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হয়ে ফরিয়াদ্দি এই ঘটিটা আমার হাতে দিয়ে 
পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে । লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টি উনি 

গোপন করেছেন । ফরিয়াির স্বীও আমাদের এই প্রেম সদ্ষন্ধে 

অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটি বাটি দ্ধ 

খাইয়েছেন |” 

চাকর-বাকরদের প্রায়ই এই ধরনের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে 

দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরাই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় 

নেয়। বল! বাহুল্য, চাকর চোরর] প্রায় সকলেই অভ্যাস অপরাধী হয়ে 

থাকে। কোনও এক চাকর-চোর গহনাশুদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ 
উক্তি করে, “ও ত গিন্নীমা আমাকে কর্তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি 
বাধা বাবিক্রি করে টাকা আনতে বলেছেন।? অপর আর এক 

নারী অপরাধী এইরূপ অবগ্ঠায় নিয়োক্তিরূপ উক্তি করে, “দাদাবাবুর 

সাঙ্গ আমার প্রেম হয়। তিনিই আংটিটা চুরি করে আমায় উপহার 
দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি এ কথা অস্বীকার করছেন ।” 

কোনও কোনও ভূৃত্যের বাহিরে প্রেয়সী থাকে । তাদের উপহার 

গেবার জন্যও তারা গহনা চুরি করেছে । কোনও কোনও বিরও 

বাহিরে অন্থুরূপ চোর উপপতি আছে। এরা নিজের নামে 

দুজনের উপযুক্ত অন্নব্যগ্রন আদি ঘরেনিয়ে যায়। তবে কেহকেহ 

চুরির পরই ভ্্ব্যসহ দেশেও চলে গিয়েছে । 
এমন অনেক গৃহপ্ব আছেন ধারা ছয় মাস পূর্বে চাকর নিয়োগ 

করেছেন, অথচ তাদের চাকরের পুরা নাম বা দেশের ঠিকানা সম্বন্ধে 

জিজ্ঞাসা করলে তাঁর! তার কিছুই বলতে পারেন না । পীড়াপীড়ি করলে 

সলজ্জভাবে তার] এইটুকু মাত্র বলবেন, তা আমি কিজানি মশাই! 
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কেট কেষ্ট বলে তো তাকে ডাকতাম আমরা |, কিছুকাল পূর্বে কোনও 

এক মাড়োয়ারীর গদি হতে জনৈক দেশবালী বনু সহম্্র মুদ্রা অপহরণ 

করে উধাও হয় । অপরাধীর নাম ও ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে 

সে এইরূপ বলেছিল, “উনকা নাম ? উনাকা নাম উতো বোলা 
সদাহরী, মতিহাবী? নেহি হুজুর রামহবি ভি হোনে সেকতা। 

উনকো। দেশকো ঠিকান] উ তো বোল] হোগ। মতিহারী-_ নেহি হুজুর 

উনে বোল] থে গযা। নেহি নেহি। বেলিয়।ভি হোনে শেকতা। 

কেযী বোলে হুজুর, মেরি সত্যনাশ [ সর্বনাশ ] হে! গয়া।” 

অনেকে আবার নবাগত ভূত্যদের নামধাম সম্বন্ধে অনেক পীড়া- 

পীড়ি করতে নার।জ হন। কারণ এতে করে সে ভয় পেষে চলে গেশে 

তিনি আর চাকর পাধেন না। পেশাদার ভূত্য-চোরদের হাতের টিপ 
নিলে বা নামধ!ম টুকে নিলে তারা ভয় পেয়ে দেসরে না পড়ে তাও 

নধ। কিন্তু এতে গৃহস্থের ক্ষতি না হয়ে উপকারই 'হরে থাকে । গৃহস্থ 

দের উচিত হবে যাহিনে দেবার সময় চাকরদের সহি এবং তৎসহ 

তার টিপ সহিও নেওয়া । এতে চুরি করে পালালে তাকে সহজে 

ধর আনা সম্ভব হয। অন্থায় পুলিশের পক্ষে এই সব চুরির 

কিনার কর। অতীব কষ্টসাধ্য হযে পড়ে। কারণ পুলিশ গৃহস্থদের 

মতই সাধারণ দ্বিপাদ মান্থয মাত্র। এছাড়া গহন বা অর্থাদি 

* একটু চালাকির সহিত মণ কাচের গেলাসে জল আনতে বলে 
অলক্ষোও এদের অঙ্গুলির টিপ সংগ্রহ করা যেতে পারে । এই 

উপায়ে বহু জ্ঞানী-গুণী লোকেরও টিপ তাদের অজ্ঞাতে সংগহ করা 

হয়েছে। 



৩১৫ ভূত্য-চৌর্য 

বার করা বা ন্তস্ত করার সময়-_-উহা] চাকর-বাকরদের সামনে 

বাহির বান্তন্ত নাকরাই ভাল। এই বিশেষ বাক্যটি সকল সমযই 
আমি গৃহস্থদের শরণ রাখতে অনুবোধ কবি। এ ছাড়া সকল 

বিষয়েই চাকবদের উপর নিওরশীল না হয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের 

কিছু কিছু গৃহস্কবালীর কাধ নিজেদের হাতাহাতি করে সমাধান কবারও 

সময এসেছে । আজিকার দিনে এইরূপ ব্যবস্থ। অবলম্বন করা 

আমি উচিত মনে করি। এতদ্বাবা বাডির পুত্রকন্ঠাগণ একদিক হতে 

যেমন কর্মঠ হবে, অপরদ্িক থেকে তেমনি তার। আত্মনি$রশীলও 

হতে শিখবে । আমাদের মনে রাখতে হবে য এ যুগ কতটা 

সমাজতান্ত্রিক মগও বটে। 

উহা ছাড় এমন অনেক গৃহস্থও এউ শঠঙবে আছেন, 

যেখানে কর্তার চাকরেব সম্বন্ধে বাঠির মেজবাবু কোন কিছুই জানাতে 

পারেন ন।-এইবপ বিলিবাবচ্ছাব স্থযোগও এই সব চাকর চোরেরা 

পাই নিযে থাকে । বাড়িতে অনেকগুলি ভত্য থাকলে কোন ভূত টি 

দাব! চৌর্য অপবাধটি সংঘটিত হয়েছে তা ভ্ভাত হওযাও অত ত্তপ 

দুক্গব হযে উঠে। 

অধুনাকালে কোনও কোনও স্থুধী ব্যঞ্তি মনে করেন যে এই সব 

গৃহ-ভত্যদের মোটর চালকদের লাইসেন্সের মত সরকার বাহাছুর 

কর্তৃক লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা উচিত । লাইসেন্স মাত্রই বীতিমত 

পুলিশ তদন্তের পর দেওয়া হয়। এই কারণে লাইসেন্স প্রাপ্ত 

'ত্যদের সম্বন্ধে কোনওরূপ ভয়ও থাকে না) উপরন্ত ইহা দ্বারা 

রাজস্বের আয়ও কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহা দেশের আইন- 

সভার বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের শাসন বিভাগের এ সম্বন্ধে কোনও 

কিছু করবার নেই । 
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[কিন্তু এ ব্যবস্থাতে গৃহস্থদের বিপদও আছে। তাহলে স্বল্প 

বেতনে ভৃত্য পাওয়া মুস্কিল হবে। এরা দল বেঁধে মাগগীভাতা দাবী 

করবে । ফলে গৃহভত্য রাখা গৃহস্থদের পক্ষে সম্ভব হবে 

না। ] 

কোনও কোনও গৃহস্থ ভূত্যগণকে অত্যন্তরূপ বিশ্বাস করে থাকেন । 

কিন্ত বাহিরের কোনও ব্যক্তিকে-বিশেষপ খোঁজ-খবর না নিষে 
এতটা বিশ্বাস করা অতীব অন্তায়। এ সম্বদ্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি 

উদ্ধত করে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাকৃ। 

“কোনও একটি ভত্রলোক থানায় এসে জানান, তাঁব বাড়িতে 
নাকি একটা যিসটিরিযাস চুরি হযেছে । তিনি এদিন সন্ধ্যার সময় 
বাড়ি ফিরে দেখেন ষে, তীর সী তখনও সিনেমা হতে ফেবেন নি। 

এবও কতক্ষণ পরে তার স্ত্রী বাড়ি ফিরেন, বাড়িতে তখন অন্য কেহই 

উপটিতছিল না। এর পর তার স্বী ড্রআর খুলে বস্ত্রাদি ম্ান্ত কবতে 

গিয়ে দেখতে পান যে তার সমুদয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়েছে। 
এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তদন্তের ব্যপদেশে অকুস্থলে 

এসে হাজির হই । তদন্তেব সময কৌচা-ঝোলানো। টেরিকাটা একটি 

ভন্রলৌোক আমাকে সাহায্য করছিলেন ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার 

প্রশ্ের জবাব তিনিই দিয়ে ষাচ্ছিলেন। এমন কি,কোন দিক হতে 

চোরটা এসে থাকতে পারে সেই সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞের মতই তিনি 

আমাকে এবং বাড়ির আর সকলকে বুঝাবার চেষ্টাও করছিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা । আপনি 

এ বাড়ির কে? উরে ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, আজ্ঞে, 
আমি? আমি এবাড়ির কুকৃ (০০1 1। আমাদের সাথে এ 
ফরিয়াদির স্বীও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন । এইবার তিনি আমাকে 
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উদ্দেশ্ট করে বলে উঠলেন, ও আমার কমবাইও্ড হাণ্ড।* আমার 

সতে ও ঠিকই বলছে। এর পর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে পাশের 
সোফাটায় বসে পড়ে লোকটাকে জিজ্াসা করি, তুমি ইংরাজি 

জান? উত্তরে লোকটি বলে উঠে, আজ্ঞে না, তবে 

ফেঞ্চ জানি । আমি চন্দননগরের লোক। আমি পুনরায় প্রশ্ন 

করি, তাই নাকি! তা ফবাপী বলতে পার? উত্তরে 

লোকটা বলে চলে, নিশ্চয়ই, এই শুনুন না, মসিয়ে, বুনজুর মসিয়ে, 

ওয়ারে ভেশ, লেলেপে। এইবার ফরিয়াদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে 

আমি বলে উঠি, ইনি তাহলে আপনাদের চাকর? একে আমি 

আপনার ভাই বা শ্যালক-ট্যালক বা এরবৰ্প একজন আত্মীয় মনে 

করেছিলাম | আপনারা বেশ ভাল চাকর তো আমদানী করেছেন। 

এ লোকটা এখানে কতদিন আছে? এছাড়া মনে মনে তাদের 

উদ্দেশ্যে আমি এও বলি, মশাই !শীত্ব বিদায় করুন, নইলে মৃত্যু 

স্থনিশ্চিত। আমার প্রশ্রের উত্তরে ভদ্রলোক জানিষেছিলেন, মাস 

তিনেক হবে বাহাল হয়েছে । আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এবং 

তদন্তের পর আমি ফরিয়াদিকে জানাই, এ চাকরটির উপর আমার 

অত্যন্তরপ সন্দেহ হচ্ছে এবং তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্কে 

থানায় নিয়ে যেতে চাই। আমার অভিমত শুনে ফরিয়াদির স্ত্রী 

অত্যন্তরপ নারাজ হয়ে উঠেন । তা ছাড়া আমার প্রত্তাবে তিনি জ্রুদ্ধও 

হন। মহিলাটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন, ও সব আপনার 

বাজে সন্দেহ। ও কিশুধু বাড়ির চাকর ! ও আমার ছেলে! যারে 

* চাকর এবং রশাধুনী--এই উভয়েরই কার্ধ যার! করে তাদের 
বলা হয় কমবাইও হ্যাণড। 
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যা, তুই কাজ করগে যা। মনিবানীর আদেশ পাওয়া মাত্র লোকটা 

নিমেষে অন্টহিত হয়ে যায়। দুর হতে চাকরটার কর্মতৎপরতা আমি 
উপলব্ধি করতে থাকি। নিমেষের মধ্যে সে বাড়ির ছোট ছোট 

ছেলেদের পরিচর্যার ক।জ শেষ করে দিল। সেই সঙ্গে গৃহস্থালীর 

অন্তান্ত কাজও ত্বরিত গতিতে সে সমাধা করলে । এদিকে আমি কিন্তু 

নাছোড়বান্দা হয়েবলি যেত চাকরকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবই ! 

ভত্রমহিলা এইবার তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন, ওকে আপনি নিষে 

যাবেন কি! আপনি ওকে নিয়ে গেলে আমাকে হাত পুড়িষে বেধে 

খেতে হবে। পুলিশে খবর দিয়ে তো দেখছি এইটুকুই লাভ। 

না মশাই, আমরা আর কেইস করতে চাই না। আমি এই চবির 

কেইস তুলে নিচ্ছি। আমি বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা একদিনের জন্খও 

রদ্ধনশালাম় প্রবেশ করতে নারাজ । এই কারণে তিনি গহনা ছাড়তেও 

রাজি, কিন্ত চাকর ছাড়তে রাজি নন। আমি কিন্তু এদের কোনও 

প্রতিবাদই গ্রাহা না করে চাকরটাকে গ্রেপ্ধার করে থানাম আনি। 

থানায় এসে চাকরটি স্বীকার করেযে গহন। চুরি সেই করেছে। 
ষে দোকানে সে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করে এসেছে, সেই দোকানেও 

আমাদের লে নিয়ে যায়। কিছু গহনা সে ইলেকট্রিক মিটার বন্সেব 

মধ্যেও লুকিষে রেখেছিল । এই ভাবে হাজার টাকা মুল্যের সমুদয় 
অপহৃত গহনা আমর] এ চাকরের কথা | বিবৃতি ] মত উদ্ধার করতে 

সমর্থ হই। এর পর বিষয়টি আগাগোড়া অন্ধাবন করে মহিলাটি 
বলে উঠেছিলেন, ওরে ও হোরে ! এয, তোর মনে এই ছিল? 
তোর হাতে যেআমি আমার লখ টাকার শিশু পুত্রদের ছেড়ে 

দিয়েছি! সর্বনাশ । তা আপনি মশাই কিছু মনে করবেন না। 
এখন দেখছি এবিষয়ে সবটা আমারই ভুল। আপনি কিন্ত কাল 
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আমাদের এখানে এসে খাবেন। আপনার এখানে নিমন্ত্রণ রইল 

হায় রে! এতগুল! গহন গিয়েছিল আর কি! এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে 
মহিলাটিকে আমি সেই দিন এইরূপ বলেছিলাম, আপনার নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। তবে হাত পুড়িয়ে আপনি 

রশাধতে পারবেন তো? আপনার কুকটিকে [০১ ] তো আমি 

এখন নিয়ে চললুম |” 

(চার্যদ্বত্তি_অসাধান্পণ 

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিবিধ পকাব সাধাবণ চৌর্য অপরাধ 

সম্বন্ধে বল! হয়েছে । কিন্তু এই সাধারণ চৌর্য ছাড়া অসাধাবণ 

চৌর্যও দেখ। যায় । এই চুরি ছুই প্রকারর হ্য, যথা সহজ ও মিশ্র। 
প্রথমে প্রবঞ্চকফপে অগ্রসর হখে পরে চুরির আশ্রয় নেওয়া হলে 

আমবা উহাকে মিশ্র চৌর্য বলি। ইহার মধ্যে অন্যান্থ বিষয়ের সহত 
প্রবঞ্চনা ও চৌধ অপপদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই চৌর্যপদ্ধতি 

অবিমিশ্র থাকলে উহাকে আমরা বলি সহজ চৌর্য। প্রথমে এই 

অসাধারণ সহজ চৌর্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চৌর্ধ অপরাধের 

সংজ্ঞার মধ্যে কেবলমাত্র অস্থাবর বা অস্থির [ 100%121 ] দ্রব্য চুরির 

কথাই বলা হয়েছে । কেহ স্থাবর বা স্থির [17719057014 ] দ্রব্য 

অধিকাব করলে 'উহাকে চুরি বলে না। উহাকে তখন বলা হয় 
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অনধিকার প্রবেশ । কিন্তু কোন কোনও ক্ষেত্রে স্থাবর ভ্রব্যও চুরি 

কবা সম্ভব হয়। এই স্থলে স্থাবর দ্রব্যকে অস্থাবর বা অস্থির 

দ্রব্যে পরিণত কবা মাত্র উহা! চুরির পর্যায়ে এসে পডে। দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ, না বলে অপরের গাছ কাটার কথা বলা মেতে পারে। বুক্ষ 

একটি স্থির দ্রব্য, উহা চুরি করা যাষ না। কিন্তু উহা কাণগুচ্যুত হুষে 
মাটিতে পড়লে উহা৷ অস্থির দ্রব্যে পবিণত হবে | এইরুূপে কাগুচ্যুত 
করাকে আইনমত অপসারণ বলা যেতে পাবে--এই কারণে বৃক্ষটি 

মাটিতে পড়ামাত্র বুক্ষচ্ছেদককে চোর আখ্যায় ভূষিত করা যায। 

কর্তনের পর বৃক্ষকাগ্টি কার্ধতঃ অপসারণ না করলেও কেবলমাত্র 

কর্তনের কারণেই বুক্ষচ্ছেদক চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে। 

নারিকেল চুরি এবং আম ও কাঠাল চুরি ইত্যাদি চুরিকেও এই 
কারণে আইনাহুসারে চুরি বলা হয়। কোনও এক লাইট রেলওয়ের 
ইঞ্জিন চালক পথিমধ্যে ইঞ্জিন থামিয়ে কাঠাল চুরি করেছিল। এই 
অপকর্ধের জম্ভে তাকে চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হযেছে । পর্ী- 

গ্রামে কোনও কোনও বালক ফশাপা পাঁকাটির সাহায্যে খেজুর 

গাছের কলসী হতে রস চুষে খায় বাএ ভাবে এরসবার কবে নেয়। 

কোনও কোনও দুষ্ট মোটর ড্রাইভার এই একই প্রণালীতে ভেকুয়মক্ত 

রবার পাইপের সাহায্যে মালিকের অজ্ঞাত মোটর হতে পেট্রল 
চুরি করে তা বিক্রি করে থাকে। ইহা একপ্রকার চুরি-_ ইহা ছাড়া 
নষ্টচন্ত্রের রাত্রে বালকদের ছার] চুরিকেও চুরি বলা যায়। 

এই সকল সহজ চৌর্ধ সন্বদ্ধে বল! হল। এইবার অসাধারণ 
চৌর্ধয সম্বন্ধে বলব। আমর] পুকুর চুরির কাহিনী শুনেছি, যদিও 

কিনা পুকুর চুরি সম্ভব নয়। কিন্তু পুকুরচুরি সম্ভব না হলেও 
কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি চুরিও সম্ভব হয়েছিল। ইহা 



৩২১ চেবৃত্তি--অসাধারণ 

অসাধারণ চৌর্ধের একটি প্রকট উদাহরণ ।* এই চমকপ্রদ ঘটনাটি 
ছিল এইরূপ £ 

“কলিকাতার উত্তরাঞ্চলবাসী কোনও এক ভদ্রলোকের শহরের 

দক্ষিণাঞ্চলের শহরতঙগীতে একটি স্বৃহৎ ঠ্তিল বাড়ি ছিল। বাড়িটি 
তিনি জনৈক তথাকথিত ধন্নী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন। ভাড়াটিয়া 

ভদ্রলোক প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য 

ভাড়া চুকিয়ে দিতেন.। এ বিষয়ে তার কখনও কোনওরপ ক্রটি হয় 
নি। এ্রবাবসায়ী ভদ্রলোকের ব্যবহারও ছিল অতি মধুর । একদিন 

তিনি বাড়ির মালিককে জানালেন, আপনি বুড়ো মানুষ | প্রতিবার 
কষ্ট করে আসেন কেন? দমদমায় আমার ফ্যাক্ররি আছে, রোজই 

* পুকুর চুরি সম্ভব না হলেও রাত্রে জাল ফেলে পুকুরের মাছ 

চুরি সম্ভব। পল্লীগ্রামে ইহা হামেসাই হয়ে থাকে। ক্ষেত বা 
খামারের কাজের জন্তে অপরের পুকুর হতে জল নিকাশ করে নেওয়ারও 
নজির আছে। সরকারী থাল হতে বিনামূল্যে জল বার করলেও 

উহ্থাকে চুরি বলা হয়। এইভাবে গ্যাস বা ইলেকট্রিসিটি চুরি 
করাও সম্ভব। পুকুর হতে মাছ চুরিকেও চুরি বলা হয়। কিন্তু 

কোনও নদী হতে মাছ চুরিকে চুরি বল! হয় না। এমন কি যদি 

কোনও পুকুর, খাল ব। নাল! দ্বার এমন ভাবে নদীর সহিত সংযুক 
থাকে যাতে করে কিন! পুকুরের মাছ ইচ্ছা করলে নদীতে চলে যেতে 

পারে তাহলে একপ পুকুর হতে মৎস্য চুরি করলে উহাকে টুরি বল। 
হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মতস্যগ্ুলি বন্দীকত অবধধায় [ পুকুরের 
মালিকের হেপাজতে ] নেই । উহার! সেখানে মুক্ত অবহায় আছে। 
"অতএব এগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পতি ও নয়। 

অপ-২--২১ 
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তো! যেতে হয় ওখানে । যাতায়াতের জন্ত আপনার আশীর্বাদে 

আমার যখন মোটর আছে, এই পথে ফিরবার মুখে ভাড়াট। 
আমি নিজেই পৌছে দেব আপনাকে । এর পর হতে প্রতি মাসের 
পয়ল] তারিখে ভদ্রলোক নিজেই ভাড়াটা পৌছে দেন। বাড়িওয়ালার 
আর কষ্ট করে একদিনও শহরতপগীতে আসতে হয় নি। এদিকে ঠগী 

ভদ্রলোক পাড়ার লোকদের সহিত অত্যন্ত রূপ মেলামেশ। শুরু করে 
দেন। এ বাড়ির নীচের তলাট! পাড়ার ছেলেদের খেলা-ধুলা, 

ক্লাব ও লাইব্রেরির জগ্টে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন ' মাঝে মাঝে 

আবালবৃদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজও করান হয়--এককথায় 

পাড়ার আবাপ-বুদ্ধ-বনিতার সকলেই তার গুণমুগ্ধ। একদিন তিনি 

পাড়ার ভদ্রলোকদ্ট্ের ডেকে পরামর্শ চাইলেন,-ঠ্যা মশাই ! বাড়ি- 
ওয়াল! বাড়িটা আমায় বিক্রি করতে চাইছেন । আপনার! কি 

বলেন, কিনবে! নাকি ? এইরূপ: একটি বিশিষ্ট পরোপকারী ভদ্রলোক 

পাড়ায় স্বায়ীভাবে থেকে যায়--কে না তা চাইবে । সকলেই এই 
সাধু প্রস্তাবে তাকে উৎসাহিতই করেন।| তারা এও বলেন যে, 
ধ্ররূপ ভাগ্য কি তাদের হবে ইত।াদি। এর কয়েক দিন পরে তিনি 

পাড়ায় রটিয়ে দেন, বাড়িটি তিনি এইবার সত্য সত্যই কিনলেন । 
শুধু তাই নয়, মহা ধুমধামে তিনি গৃহ-প্রবেশেরও বাবস্থা 

করলেন। এই উৎসবে খরচ-খরচা করে যাগ-যজ্ঞ তো হলই ) তা 

ছাড়! পাড়ার স্ত্রী-পুরুষকেও তিনি ভূরিভোজন করাতে কার্পণ্য 

করলেন না। বাড়ির ভাড়াটা কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাড়িওয়ালাকে 

বাড়ি বয়ে সমান ভাবেই তিনি দিয়ে আসছিলেন । এরও ছুই ভিন 
মাম পরে তিনি সকলকে জানালেন যে এই বাড়িটা তার পছন্দসই 
নয়। তিনি উহা! আগাগোড়া ভেঙ্গে ফেলে এ স্থানেই নুতন করে 
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বাড়ি তৈরি করবেন। এই প্রস্তাবে পাড়ার লোকে অবাক হয়, 
কিন্ত প্রতিবাদ করে না; তারা মনে করে ভন্রলোক যুদ্ধের বাজারে 

প্রচুর উপার্জন করেছেন। এবার কোনও রূপে অতো অর্থ ব্যয় 
করা তে! চাই ইত্যাদি। এর পর সেখানে ভাঙাইওয়াল! ডাকা হয় 

এবং বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়ির ইট পাথর লোহার 
কড়ি বরগ! ও জানাল। দরজ] ইত্যাদি তার] ভেঙে নের। যুদ্ধকালীন 

বাজারের দরুণ এই সব লোহা, ইস্ট, কাঠকুঠার অগ্নিমূল্য থাকায় 
এগুলি সহজেই বিক্রি হয়ে যায়। এর পরও মাস ছুই ভদ্রলোক 

যথা! নিয়মে বাড়িওরালাকে ভাড়া পৌছতে থাকেন। বাড়িওয়ালা 
তখনও পর্ধস্ত জানতে পারেন নি যে তার বাড়ি নেই, সেখানে তার 

আছে শুধু এক-ুকরা জমি। এর পরের মাসে ভত্রলোককে যথা 
সময়ে ভাড়াসহ আসতে [ ভাড়া দিতে ] না দেখে গৃহম্বামী চিন্তিত 
হয়ে উঠেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, “ওরে 

ও থোকা! এমনটি তো কখনও হয় নি। নিশ্চয় এ ভঙ্রলোকের 

শক্ত অন্থথ করেছে । আহা-হা, বড় ভাল লোক তিনি। যা, যা 

দিকি একবার, দেখে আয়। শহরে কলের! হচ্ছে, ন] গেলে খারাপ 

দেখাবে । পিতার আদেশে খোকা রাত্রি আটটায় অকুস্থলে এসে 
হাজির হন, কিন্তু তাদের নিজ বাড়িটি বহু চেষ্টাতে খু'জে পান না। 

বাড়ি এসে বিষয়টি জানালে পিতাঠাকুর হঙ্কার দিয়ে ধমকে উঠেন, 
'হারামজাদ। ! কক্ষনে তুই সেখানে যাস্নি। নিজের বাড়ি খু'জে 
পেলিনি, একি একটা কথা নাকি? ছিঃ ছিঃ, ভত্রলোক কি মনে 
করছেন বলতো! কেউ একবার তোরা খোঁজও করলি না তার! 
পরের দিন বৃদ্ধ ভত্রলোক নিজেই লাঠি হাতে হুকঠুক করে 
অকুস্থলে এসে হাজির হোলেন্-কিন্ত তার বাড়ি? বাড়ি খাঁর 
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কোথায়? বিশ্মিত হয়ে তিনি পাড়ার একজন ভন্রলোককে জিজ্ঞাস! 
করলেন, 'হা! মশাই, অমুক নম্বরের বাড়িটা কোনটে বলতে পারেন? 
আমি চোখে যশাই, ফব আর ঠাওর পাই না। আর বয়ম তো 

হয়েছে । পথচারী ভন্তরলোক ততোধিক বিন্মিত হয়ে উত্তর করলেন, 

“সে কি মশাই! আপনার বাড়ি না আপনি বিক্রি করে 

দিয়েছেন? সকল সমাচার অবগত হয়ে গৃহম্বামী ভদ্রলোক "হা 
হতোন্মি” বলে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও 
তিনি এ ঠগী ব্যক্তির এ পর্ধস্ত কোনও খোজ পান নি--ঠগী 

ভদ্রলোক হয় তো এতক্ষণে ভারতের অপর আর এক জনবন্থল শহরে 

গিয়ে আড্ডা গেড়ে লোক ঠকাচ্ছেন বা লোক ঠকাবার তালে 

আছেন ।' 

কোনও কোনও শহরে এইরূপ বাড়ি-চুরি পদ্ধতির কিছু কিছু 
অদল-বদল হয়েও থাকে। ছূর্বভগণ প্রথমে সন্ধান নেয়, যে শহর- 
তলীতে কোনও বিরাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা! বাড়ির মালিকের 

বর্তমান অবস্থাই ব। কিরূপ ? এবং এ বাড়ি হতে কতছুরে তিনি বসবাস 
করেন। এর পর দূর্ব্তটি একজন ধনী ব্যক্তি সেজে মালিককে 

আশাতীত রূপ ভাড়া দিতে চায় এবং এও সে বলেষেসে 

নিজেই মনের মত করে বাড়ির অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ কার্যটুকু 
স্বব্যয়ে সযাধা করে নেবে । এর পর দূর্বৃত্তটি বাড়িটি নিজের লোকে- 
দের দ্বারা তৈরি করতে আরস্ত করে দেয়--পাঁড়ার লোকে মনে করে 
বাড়িটি ছর্বত্তের নিজেরই বাড়ি । কয়েক মাস সে বাড়ির মালিককে 
যথারীতি ভাড়াও দিয়ে আসে। এর পর একদিন ক্বিধামত ভাঙাই- 

ওয়ালা ভাকিয়ে চঙ্সিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকায় সমস্ত বাড়িটা ' 

ভেঙে মাল-মশলা যা কিছু--কড়ি, বরগা, জানালা, ছয়ার, ইলেক্রিক 
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ফিটিৎস্, জলের পাইপ, সিস্টার্ন ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ে। 

কিছুদিন পরে মালিকের দরোয়ান এসে বাড়ি না দেখতে পেয়ে 
মালিককে জানায়--হুভুর উহা! কুঠি নেহি হ্ায়। উহা আভি লেরেফ 
জমীন্হায়। মালক মশাই তার এ কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি 
দরোয়ানকে ধমক দিয়ে বলেন, পাগল! হ্যায় তুম ! কুঠি কোই উঠাকে 

লেনে সেকতা। ফিন যাও উহা তুম। বাবুকো ব্যামার উমার 
কুছ জরুর হয়া, ইত্যাদদি। 

এই বিশেষ স্থলে বাড়িটি স্থাবর সম্পত্তি হলেও উহা ভেঙে দেওয় 
মাত্র এ ভগ্ন দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে--এই কারণে 

এ সম্পত্তির অপসারণ কার্কে আমর] চুরিই বলব । বিগত মহাযুদ্ধের 
সময় এইরূপ কয়েকটি চুরি সঙ্গটিত হয়েছে। 

পরের ত্রব্য না বলে নিলে আইন মত চুরি করা হয়। কিন্তু 
বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের দ্রব্যাদি না ব'লে গ্রহণ করলেও উহাকে চুরি 

বলা হয়। দৃষ্টান্ত শ্বরপ এইরূপ বল] যেতে পারে £ ধরুন, আপনার 

একটি ত্ড়ি আছে । আপনি এই ঘড়িটি কোনও শড়ির দোকানে 
সারাতে দিলেন। এর পর আপনি মেরামতের দাম না দিয়ে 

দোকানদারের অজ্ঞাতে ও বিনান্থমতিতে যদি খড়িটি নিষ্বে আসেন 
তো আপনার এই কার্কে আইনাহ্ুসারে চুরি বলা হবে। এ 
ছাড় কেহ বাড়ির কোনও অপ্রকতিস্থমন1 কিংবা! নির্বোধ লোক বা 

অল্পবয়স্ক বালকের নিকট হতে বাড়ির বড়দের অগোচরে কোনও 

দ্রব্যাদি চেয়ে নিলেও প্রব্বপ অপকার্কে চুরি বলা হয়ে থাকে। এ 
সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে চৌর্ধ অপরাধের সংজ্ঞা [ 0৩07110 ] 
তষ্টব্য। 

চৌর্য অপরাধের অযৌনজ পদ্ধতির গ্যায় যৌনজ পদ্ধতিও পরি- 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৩২৬ 

লক্ষি হয়। প্রেম করবার অছিলায় ছুর্বলচিত্ত ধর্নী ব্যক্তির গৃহে 
প্রবেশ করে যুল্যবান ত্রব্য এবং অর্থাদি অপহরণ করেছে, এমন 
কন্তারও পৃথিবীতে অভাব নেই । তবে এদেশে এই প্রকার মেয়ের 
সংখ্যা এখনও অত্যন্প। এই স্থলে কারুর মন চুরির কোনও প্রশ্ন 
উঠেনা। এখানে যা ভ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে। কারণ এই 
সকল মেয়েদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই । এই প্রকারের 
চুরির দৃষ্টান্ত হ্বরূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত হল। 
“সেদিন ছিল শনিবার । কাজ-কর্ম সেরে আমি উঠে পড়ছিলাম। 

এমন সময় এক ডাক্তার ভদ্রলোক হত্তদত্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ 
জানালেন। নালিশটি ছিল এইক্ষপ ঃ আমি অমুক গণিকার গৃহে 
চিকিৎসা! করতে গিছলাম। আমার রুপার ঘড়িটা সময় নির্ণয়ের 
জন্ত চৌকির উপর খুলে রেখে আমি মেয়েটির নাড়ি দেখছিলাম । 
কিছুক্ষণ পরে জল দ্বারা হস্ত ধোৌতকরে চৌকির কাছে এসে দেখি 
যে আমার ঘড়িটি সেখানে নেই। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি 
আমার শড়িটি এ মেয়েটিই চুরি করেছে । এই এজাহারটি ছিল 
চুরির পুলিশগ্রাহ্য অপরাধ । এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধ সম্যক- 
ভাবে তাত্ত করতে হয়েছিল। তদস্ত ব্পদেশে কথিত গণিকাটিকে 
আমি প্রশ্ন করি, ডাক্তার সাহেব যা বলছেন তা সত্যি? গণিকাটি 
তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইকপ একটি বিবৃতি দেয়-_কিছুটা সত্যি, 
লবটা নয় । উনি গর প্রোফেশ্টনাল কলে আমার বাড়ি আসেন নি, 
উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন আমার প্রোফেশ্টনাল কলে। বিশ্বাস 
না হয় দেখুন ওর ডান উরুদেশ। ওখানে একটা কালো তিল 
আছে কিনা? এর পর ডাক্তারবাবু একবারমাজ ধিশচিয়ে উঠেন, 
কিন্তু তার পরেই তিনি সলঙ্ছ ভাবে অধোবদন হয়ে যান। কিন্ত 



৩২৭ চোবৃত্তি-িসাধারণ 
এদের ভিতরের ব্যাপারটি যাই হোক না কেন আসলে এই 

সুযোগে গণিকাটি তীর ঘড়িটি যে চুরি করেছিল তাতে আর সন্দেহ 

ছিল ন1।” 

বেশ্যালয়ে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে। গণিকার্দের চাকর- 

বাকররাও এইভাবে চুরি করে। মগ্ভপানে অচৈতন্ত যুবকদের পকেট 

হাতড়ানো বেশ্যালয়ের এক স্বাভাবিক ব্যাপার। 

এই যৌনজ চৌর্য পদ্ধতির প্রকট উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে একটি 
বিশেষ বিবৃতি উদ্ধত করা যাক। 

“আমি মশাই একজন শিক্ষিত চোর | জনৈক মাড়োয়ারীর গৃহে 

আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই । ছুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাজি 

পড়াতাম। দুপুরবেলা কেউ বাড়ি থাকত না। এই স্থযোগে আমি 

মাড়োয়ারীগিন্নির সহিত আলাপ জামাই । আসলে কিন্তু আমার 
উদ্দেশ্ট ছিল টুরি করা। আমার উদ্দেশ প্রেম করা ছিল ন]। 

এমনি কিছুদিন যাবৎ সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ এক 

আবদার করি-_আপকো যেতনা আচ্ছি আচ্ছি কাপড়া হায়, উস 

সব পিনকে মেরি সামনে খাঁড়া হো যাও। হামইস রপ আখ 
ভরকে দেখ লেঙ্গে মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা! হায়। আমাকে 

খুশি করার উদ্দেশ্টে প্রিয়তমা আমার তৎক্ষণাৎ তার সব চেয়ে ভাল 

শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে। শুধু তাই নয়, হীরা জহরৎ 

বসান তার সমুদ্দয় গহৃনাগুলিও সে গায়ে দেয়। কপালে টিকলি হতে 

গলার হার এবং হাতের বাজজু, চুড়ি প্রভৃতি--মণিমাণিক্য খচিত 
অলঙ্কারে সে ভূষিত হয়ে উঠে । আমি গদগদ চিত্তে সেরূপ নেহারিয়া 

মুগ্ধ হয়ে বলে উঠি-হ্থায় হায় হায় কেয়া বলে! ইডো আশমান। 
ছুনিয়ামে কাছা বেহত্ত হায় তো উ ইহাই। উত্তরে প্রিয়তম 
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আমাকে জানায়, হামি তো তুহরি, ছনাব। এর পর আমি তার 

নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার অজুহাতে একে একে নিজ হত্বে তার সমস্ত 
গহনাগুলি খুলে একটা রুমালে বেঁধে তাতার ডান পাশে রাখি। 
তার মুল্যবান কাপড়-চোপড়গুলি রাখি একটা পুণ্টলি বেঁধে তার 

বাম পাশে । এর পর আমি গদগদ চিত্তে অনুরোধ করি, আচ্ছ। ! 

আভি আখ বুদ । প্রিয়তম! আমার চক্ষু মুদলে আমি আবেগময় ভাবে 
বলে উঠি হ্যায় হায়, কেয়া! বোলে, ইত্যাদি। এর পর আমি তাকে 

চক্ষ খুলবার আদেশ জানাই, আখু খুল। এই অনুরোধ উপরোধটি 
খেলাচ্ছলেই হতে থাকে । এইভাবে কয়েকবার সে চক্ষু মুদ্রিত ও 
উম্মুক্ত করে । শেষের বার সে চক্ষু মুপ্রিত করা মাত্র আমি ছুই হাতে 

ছুইটি পুণ্টলি গ্রহণ করে দাত দিয়ে দরজার খিল খুলে একেবারে 
রাস্তায় পাড়ি দিই। আমি পরে শুনেছি যে চক্ষু খুলবার পুনরাদেশ 
না পেয়ে প্রিয়তম! নিজেই চক্ষু উন্মুক্ত করে 'এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এও 

বুঝতে পারে যে তার যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে গেছে। সে 
চোর চোর? বলে চীৎকার করে উঠে বটে কিন্তু আসল তথ্যটি 

কারও কাছে প্রকাশ করে না।' 

উপরের দৃষ্টান্তটি হতে চৌর্য অপরাধের যৌনজ পদ্ধতি সন্বঙ্গে 

বিশেষরূপে বুঝা যাবে । এমন অনেক স্বামী রাত্রিষোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর 

অলঙ্কার চুরি করে এই চৌর্য কার্ধের জন্তে বাইরের কোনও চোরকে 
দায়ী করেছেন। এমন কি এইভাবে তিনি থানায় এসে এজাহারও 

দিয়েছেন। এছাড়া এমন অনেক দুর্বৃত্ত কেবলমাত্র তার গহনা 

চুরি করার জন্তে সালঙ্কারা কন্তার সহিত প্রেমাভিনয় করেছে । 
এই সব মেয়েরা তাদের প্ররোচনার মুণ্যবান অলঙ্কারাদি ও অর্থাদি- 

সহ এই সবভাবী স্বামীর সহিত গৃহ্ত্যাগ করে এবং পরে এদের 



৩২৯ চৌর্যবৃত্তি--অসাধারণ 

দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে সহায়-সম্বলহীন ভাবে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ 

এক দুর্বৃত্তের বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 
“মেয়েটিকে তার যাবতীয় গহনাপত্রসহ ফুসলে এনে তাকে অমুক 

টের একটা কামরায় তুলি। এই সময়সমুদয় অলঙ্কারাদিই তার 

দেহে পরা ছিল। আমি গদগদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, 
তুমি যে কত স্বন্দর তা আমি আজ বুঝছি। এত কাছে ন! পেলে 
এরূপ কোনদিনই আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। আজিকার এ 

মধু যামিনীতে সামান্য ধাতু নিমিত গহনা তোমার আমার মাঝে কি 

প্রাচীর তুলবে? আজিকার এই মধু যামিরনীতে এ আমি কিছুতেই 
সহ করতে পারি না। এর পর আমার অনুরোধে প্রিয়া আমার 

তার দেহের সকল গহ্নাপত্র খুলে রাখে । এর পর গতীর রাত্রে 
মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পুণ্টলিটি নিয়ে আমি চম্পট দিই। 

বলা বাহুল্য যে আমার নামধাম বা ঠিকানা পদবী সবই তাকে 

আমি মিথ্যে বলেছিলাম। এর পর মেয়েটির অদৃষ্টে কি ঘটেছিল সেই 
সম্বপ্ধে কোনও কিছুই বলতে আমি অক্ষম 1” 



ঘামাল গ্রাহক 
চোয়াই মালের গ্রহীতাদের বামাল গ্রাহক, খাউ ৰা “রিসিভার 

অব. স্টোলেন্ প্রপারটি” বল! হয়। এই সকল বামাল গ্রাহকগণ 
নিজেরা কখনও চৌর-কার্ষে লিপ্ত থাকে না-অথচ এই সব 

গ্রাহকরাই লাভ করে বেশি । পাঁচশত টাকার মূল্যের ভ্রব্যাদিও এরা 
মাত্র পঞ্চাশ-যাট টাকায় চোরদের নিকট হতে ক্রয় করে থাকে। 

বিভিন্ন রূপ ভ্রব্য বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকগণ নিয়ে খাকে। সাইকেলের 

দোকানে সাইকেল, কাপড়ের দোকানে কাপড় এবং সোনার দোকানে 

সোলা বিক্ষষ হয়ে থাকে। এছাড়া, এমন অনেক দালাল আছে 

যারা এই দ্রব্য সামান্ত মাত্র মুল্যে ক্রয় করে | কলকাতা শহ্রে 
এমন অনেক ব্যবসায়ীও আছেন, ধারা সামান্তমান্ যুল্যে হাজার 

টাকার নম্বরী নোট ক্রয় করে থাকেম--এই সব নোট তাদের কারবারে 
প্রায়ই লেন-দেন হয়। এই কারণে ধরা পড়লেও তাদের একটা 

কৈফিয়ৎ থাকে এবং ভারা আইন এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। এই শহরে 

এমন অনেক পোদ্দার আছে যারা শহুনাদি পাবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহা! 
গলিয়ে ফেলে সোনার বাট তৈরি করে ফেলে? শুধু তাই নয়, পরদিনই 

এই সোনার বাট তাঁরা অন্যত্র চালান করে দিয়ে থাকেন। এই সব 
লেনদেনের ব্যাপার পরিচিত চোরেদের সহিত হলে তাঁরা এ সম্বন্ধে 

নথি-পন্জে কোন জমা বা খরচ লেখেন না। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির 
নিকট হ'তে পেলে পাঁচ টাক! মুল্যে কিনলেও উহ] তার পঞ্চাশ 
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টাকায় [ উচিত মুল্য ] কিনেছেন,তীাদের জমা বহিতে [ কখনও 

কখনও ] তারা এইরূপ লিখে রাখেন। এমন কি এঁ সকল বিক্রেতার 

একটি সইও তারা এ খাতায় নিয়ে থাকেন। 

এই সকল পোদ্দাররা সব সময়ই চোরেদের অপেক্ষায় হাপর 
জালিয়ে বসে থাকেন। আমার মতে এই ।সকল পোদ্দারদের লাইসেন্স 

বারা আয়তাধীন করলে অসাধু পোদ্দারগণ এখনই বিবুণ হয়ে যাবে। 

চুরি করে গলানো ভ্রব্যের বিক্রয়ের অস্থবিধা ঘটলে চোরেরাঁও চুরি 
করবে কম। এই সব লাইসেন্স এদের চরিত্র সম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত 

করে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সাধু চরিত্রের পোদ্বারগণেরই 

প্রাদুর্ভাব হবে। এই সকল পোদ্দারগণের ন্যায় শহরের পুরানো 
সাইকেলের দোকানগুলিরও লাইসেন্স হওয়া উচিত। এই সকল 

সাইকেল গ্রাহকগণ চোরাই সাইকেল ক্রয় কর! মাত্র উহ? ডিস- 
ম্যাণ্টেল করে [খুলে ফেলে ] উহার বিভিন্ন অংশগুলি অন্তান্য 
সাইকেলের অংশের সহিত বিনিময় করে নেয়। অর্থাৎ এর 
অংশটি ওর সঙ্গে এবং ওর অংশটি এর সঙ্গে এর! যুক্ত করে দেয়। 

এর জন্য সাইকেলের মালিক সহজে তার সাইকলটি চিনে নিতে 

পারে না। চোরাই সাইকেল এবং টাইপরাইটার প্রভৃতি হতে 

নন্বরগুলি তুলে ফেলে তৎস্থলে অন্য নম্বর খোদাই করতেও দেখা গেছে। 

কিন্ত এই সব চালাকি অধুন] ধুগে * সকল সময় কার্ধকরী হয় না। 
কারণ খোদাই করার সময় যে চাপ পড়ে সেই চাপ হুক্মভাবে ধাতু 

নিমিত বস্ত মাত্রেরই শেষ স্তর পর্যন্ত [সুলক্ম হতে হুক্ষমতর হয়ে] 

বিস্তৃত হয়ে থাকে । আপাত দৃষ্টিতে এই নগ্বর মুছে গেলেও আসলে 

গুলি আদপে মুছে না। উপরের স্কুল অংশ উখার সাহায্যে উঠিয়ে 
ফেললেও নিম্নের হুক্্াংশের বিলোপ ঘটে না। এক রকম কেমিক্যাল 
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আছে যাহার প্রলেপ এ মুছে যাওয়া! অংশে নিক্ষেপ করা মা এ 

নম্বর হুল্ম্মভাবে প্রকট হয়। 

বিভিন্ন রূপ চোরাই মালের মধ্যে মুল্যবান মোটরকার একট 

অন্যতম সামগ্রী । কিন্তু এই চোরাই মোটরকার কারুর কাছে বিক্রপ্ন 

করা সম্ভবনয়। এই জনো এই সব গ্রাহকগণ মোটরকারগুলি 

ডিস্য্যাণ্টেল করে উহার বিভিন্ন অংশগুলি বিক্রয় করে অর্থবান হযে 
থাকেন। এদের কেহ কেহ কলকাতার তভ্রব্যাদি বোশ্াই শহরে এবং 

বো্বাইয়ের দ্রব্যাদি মাত্রীজে বা কলকাতায় বিক্রয় করে থাকেন । 

আজকাল ন্ববিধ! মত নেপাল প্রভৃতি ভিন্ন রাষ্ট্রে এরা পুরা গাড়িটা 
চালান করে দেষ। 

এই মকল চোরের] চোরাই মাল দোকানে পৌছবার সময়ও 
অত্যন্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে। বিশেষ করে রাত্রিকালে এই 

সাবধানতার প্রয়োজন থাকে । ভারি দ্রব্যাদি হলে এ দ্রব্য তারা 

কোনও এক রিক্সাতে তুলে দেয় এবং নিজে এ রিক্সায় ভ্রব্যঘহ না বসে 

রিক্সার পিছন পিছন চলতে থাকে । পুলিশ কিংবা অপর কেহ সন্দেহ 

করে রিক্সা আটকালে এরা পিছন হতে বেমানুম সরে পড়ে থাকে। 

রিক্সাচালক বামালসহ ধরা পড়লেও সে আসল চোরের ঠিকানাদি 
সন্বপ্ধে কোনও কিছু জানাতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বামাল 

রিজ্ায় তুলে দিয়ে রিস্মাকে তিন মাইল দূরের কোনও একস্বানে অপেক্ষা 
করবার জন্যেও নির্দেশ দেওয়া হয়। আসল চোর তখন ট্রামে বা 

বাসে করে এসে নিদিষ্ট স্থানে বামাল গ্রহণ করে থাকে । কোনও কোনও 
রিক্পাওয়ালা বা ঝশকা মুটে আদির সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে 
প্রত্যক্ষরপ যোগসাজস থাকে। কোনও রিক্সায় ভ্রব্যাদি 
স্বাচ্ছে অথচ দ্রব্যের মালিক রিক্সায় জায়গা! থাক! সত্বেও রিক্ায় না 
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উঠে পায়ে হেটে রিক্সার পিছু পিছু চলেছে-_এইরূপ কোনও দৃশ্য দৃষ্ট 

হলে উহা! সন্দেহজনক মনে করা উচিত। এ ছাড়া ভোরের দিকে তরি- 
তরকারির ঝশাকার মধ্যে চোরাই মাল সরানে! হয়ে থাকে। কারণ 

এই সময় তরকারিওয়ালারা গ্রাম থেকে শহরের বাজারে আসে। 

সন্দেহ এড়াবার ইহা এক প্ররকুষ্ট উপায়। সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি ও 

লোহা-লকড়ের দ্রব্যাদি তারা শহরের বিভিন্ন কালোয়ার গ্রাহকদের 

নিকট এ ভাবে বিক্রয় করে থাকে। এই সকল কালোয়ার গ্রাহকদের 

এক-একটি প্রকাশ্য দোকান ও গুদাম থাকলেও এই সকল বামাল 

নিরাপদে গুদামজাত করবার জন্যে এরা কতকগুলি গোপন গুদামও 

রেখে থাকে। 

এমন সব বামাল গ্রাহক আছে যারা গবাদি জীব ক্রয় করে 
আযাসিড ও অগ্নির সাহায্যে তাদের বাকা শি সোজা এবং সোজা 
শিঙ বাকা করে দিয়ে থাকে? উদ্দেশ্য, সনাক্তকরণ সন্বদ্ধে প্রতিবন্ধকের 
সৃষ্টিকরা। একটি ক্ষেত্রে চুরি করে আনা নিহত সাদা ছাগলের সাদা 
চামড়া কালো কালী দ্বারা কালে৷ চামড়া কর! হয়েছিল । একবার 
পাঁটী চুরির মামলাতে ছাগ মাংস উদ্ধারার্থে পুলিশ তল্লা্ীতে আসছে 
শুনে কোনও এক দুর্বৃত্ত ভাড়াতাড়ি এক পাটার অগকোষ কিনে 

মাংসের তগ্ড কড়াতে রেখে প্রমাণ করে যে উহা পাঁটাঁ-পাটী নয়। 

কোনও কোনও বামাল গ্রাহক বন্থা্দি চুরি করে এঁ কাপড়গুলিকে 
ছাপিয়ে নেয়। কখনও বা তারা মাড় লাগিয়ে এগুলিকে তাতের 
কাপড়ে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়ে থাকে। 

শহুরে এমন অনেক ভাঙাইওয়ালা এবং বিক্রিওয়ালা আছে, 

যারা একমান্্ বামাল গ্রহণ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। 

শহরের বিভিন্ন চোরাবাজার বা চোরাহাট্টার মিশ্র ভ্রয্যের 
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[ পুরানো ভ্রব্যের ] দোকানগুলিও এই সকল চোরাই মাল গ্রহণ 
করে থাকে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরানো চোরেরাও বৃদ্ধ বয়সে 

এইরূপ দোকানের মালিক হয়ে থাকে । অপর দিকে পুরানো পুস্তকাদি 

বিক্রয় হয় পুরানো বইএর দোকানে । বাটীর বিপথগামী 

পুত্রেরাও প্ররূপ পুস্তক বিক্রয় করেছে । বলা বাহুল্য, চুরির পরই 
এই সব বইএর উপর লিখিত মালিকের নাম ও ঠিকানা মুছে ফেলে 

দেওয়৷ হয়ে থাকে । তবে সকল সময়ই সকল পুরানো দৌকানের 

মালিকরাই যে জেনে-শুনে চোরাই দ্রব্য গ্রহণ করে তা নয়। এদের 

মধ্যে বু সৎ ব্যক্তিও আছে। এরা সন্দেহ হওয়া মাত্র এই সকল 

বিক্রেতাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দিয়েছে। এই সকল 

চোরাই ত্রব্যের গ্রহীতাদের কাহাকেও কাহাকেও লোক ঠকাতেও 

দেখা গেছে । এ সম্বন্ধে নিম্নের এই সম্পফিত বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি চোরাহাট্টার কোনও এক পুরানো! দোকানে এলে এক. 

জোড়া বুট ভুতা মাত্র দশ টাকায় ক্রয় করি। এই জুতা জোড়া 
ছিল একেবারে আনকোরা নূতন । উহার আসল মুল্য অনুমান 
মত অন্ততঃ ত্রিশ টাকা হবে। মুল্য পাওয়া মাত্র দোকানদার সযত্বে 

জুতা ছুটি একট! কাগজের মোড়কে পুরে যোড়কটি স্থতা দ্বারা 

ভাল রূপে বেঁধে দেয়। আমি সানন্দ চিত্তে মোড়কটি নিয়ে গৃহে 

ফিরি। কিন্ত উহ! খোল! মাত্র অবাক হয়ে যাই। সেখানে নুতন 
বুটের বদলে মোড়কটির মধ্যে ছিল এক জোড়া পুরানো ছেড়া বুট ॥ 

হাতসাফাইএর সাহায্যে দোকানদার কখন জুতা বেমালুম বদলে 
দিয়েছে। এ বিষয়ে ঘুখাঙ্ষরেও আমি টেরই পাই নি। 
আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত দোকানে ফিরে আমি এবং এ সম্বন্ধে 

অভিযোগ জানাই । দোকানদার আমার এই অভিযোগ সরাসরি 



৩৩৫ বামাল গ্রাহক 
অস্বীকার করে বলে উঠে--এ আপনি বলেন কি বাবু! আমরা কি 
ওই রকম মানুষ! যাক। গোলমাল করে লাভ নেই। আসন্ন! 

আমার কাছে আর এক জোড়া নুতন বুট আছে | ওটা আপনি 

পাচ টাকায় নিয়ে যান। অর্ধেক দূরেই ওটা ছেড়ে দিলাম 

আপনাকে । আমি ততোধিক আশ্চর্যান্থিত হয়ে দেখি যে দোকান- 

দার আমার সেই পূর্বপরিচিত বুট জোড়াটাই বার করছে । এর পর 

আর আমি বোকা বনি নি। আমি বুট জোড়াটা পরিধান করে 

আমার পুরানো জুতাটা মোড়কে পুরে বাড়ি ফিরি ।”* 
এদেশে পর্দা প্রথার সমধিক প্রচলন থাকায় অপরাধীরা বামাল 

পাচারের জন্টে প্রায়ই নারীদের সাহায্য নিয়ে থাকে । খানাতল্লাীর 

[ বাড়িতল্লা্সী ] সময় আইনাহ্থ্যায়ী মেয়েদের সসম্মানে এক কক্ষ 

হ'তে অপর এক কক্ষে সরে যাবার তবিধা দেওয়া হয়ে থাকে । এই 

হযোগে কোনও কোনও ক্ষেঙ্জে মেয়েরা স্বামীর নির্দেশে দ্রব্যাদি 

বোরখা বা শাড়ির ভিতর করে পর্দার অন্তরালে সরিয়ে নেয়। এইরূপ 

অবস্থার যধ্যে সন্দেহের কারণ ঘটলে অপর কোনও এক নারীর 

সাহায্যে এই সব মেয়েদের দেহতন্লাসী নেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু 

পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় এরূপভাবে দ্েহতল্লার্সী নেবার মত কোনও 

স্থানীয় নারী অকুস্থলে পাওয়াও দুর হয়ে উঠে। এই 

[ কলমুল এবং অন্তান্ত ভ্রব্যের দোকানেও এইরূপ হাত সাফাই- 
এর মারপ্্যাচ দেখা বার়। ভাল এক টুকরি আম দেখিয়ে পচা 
আমের টুকরি গছিয়ে দেওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে। ডেলিভারি বা 
সম্প্রদানের 'কালে হবিধামত আসল ভ্রব্যের বদলে নকল ত্রব্য গছিয়ে 
দেওয়৷ হয়ে থাকে | 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৩৩৬ 

সময় নারী-পুলিশের প্রয়োজন অত্যন্ত রূপ উপলব্ধি হয়। 

আমি এমন অনেক অপরাধীকে জানি যে বোরখাবৃত আপন 

নারীর দ্বারা বামালাদি অন্তন্র প্রেরণ করত। বোরথার ভিতরে করে 

জেনানাটি ভ্রব্যাদিসহ পথ চলত এবং সে নিজে চলত তার পিছন 

পিছন--এইক্প অবস্থায় স্বামীশন্্রী উভয়ই বামালসহ ধরা পড়ে ষাষ। 

পুরুষদের সাহায্যকল্পে কোনও কোনও নারী যৌন-দেশে নোটের 

বাণ্ডিল এবং কার্তজাদি লুকিয়ে রেখেছে, এ দেশেতে এইৰপ 
দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 

বামাল গ্রাহকেরা কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্ধ কার্ষে লিপ্ত থাকে 

না। এর] প্রায়ই বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবান হয়ে থাকে। কিন্ত 

সাধারণ নিয় শ্রেণীর গ্রাহকদেরও শহরে অভাব নেই। এরা 

চোরেদের সহিত পরিচিত থাকলেও কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্ধে 
লিগ হয় না। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত কবা 
হ'লম্প্মৎ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ জর্নাল, ১ম থণ্ড-_ 

পাগল। হত্যার মামলা ত্রষ্টব্য। 

গ্জ্যোতস্বায় আলোকে সশতারে গঙ্গা পাব হযে এপারে উঠে 

দেখি খো-বাবু তার দল-বল সহ ঘাটের পাড়ে জটলা কবছে। 

এই দলে নিহত পাগলাকেও আমি দেখতে পাই। এ সময় এরা 

পাগলাকে মদ খাওয়াচ্ছিল। আমিও কিছু চোরাই মাল পাবার 
আশায় ভাদের দলে যোগ দিই। এরা পথ চলতে থাকে, 

আমিও কিছু দূর অগ্রসর হই। এর পর খো-বাবু সাথীদের 
উদ্দেশ্য করে বলে উঠেন, একে আমরা ট্যাপ করব। আমি বুঝতে 
পারি এদের চুরির উদ্দেশ্য নয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে এদের দল 

হুতে আমি সরে পড়ি । আমি একজন চোরাই মালের গ্রাহক। 



৩৩৭ বামাল গ্রাহক 

কোনও খুন-খারাপী বা চুরির মধ্যে আমি যাব কেন? বাবু! ও সবে 

আমাদের বড় ভয়।' 

[ বারগ্লার, পকেটমার, প্রবঞ্চক ও ডাকাত প্রভৃতির গ্রাহক ভিন্ন 
ভিন্ন হয়। কেবলমাত্র প্রচীন গাঁটকাট্রার্দের বামাল গ্রাহক নেই। 

সংস্কৃত সাহিত্যে গাটকাট্াদের গ্র্থিচ্ছেদ্বক বলা হয়েছে । ] 
স্বভাব-দূর্বন্ত জাতীয় চোরেরা তাদের ভ্রব্যাদি তাদের গ্রামেরই 

জোতদদার প্রভৃতিকে বিক্রয় করে। কয়েক ক্ষেত্রে মাতব্বরগণ 
না আসা পর্যন্ত এ চোরেরা মাটিতে অপহৃত ভ্রব্য পুতে, এ 

স্থানের উপর মাছর বিছিয়ে স্থখে বহুক্ষণ নিদ্রা দেয়। কয়েকটি ক্ষেতে 
সন্দেহাতীত গ্রাম্য মাতব্বরগণ গরুর গাড়ি করে তীর্থযাত্রী ব 
ব্যবসায়ীর বেশে এদের পিছু পিছু গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন 
করেছে। চৌর অভিযানে বহির্গত এই (চারের চুরি করে ত্রব্যাদি 
পশ্চাদাগত গোঁশকট আরোহীদের নিকট পাচার করে দিয়েছে। 

অপ-২-২২ . 



লেলওয়ে অপন্লাধ 

হয দূরের বহু যুবক দল বেঁধে কলকাতাতে বেড়াতে আলে । 

স্টেশনে এসে তার] শোভাযাত্রার সামিল হয়। এরা শ্লোগান দিতে- 
দিতে পকেট হতে ঝাণ্ড। বার করে বার হয়ে আসে। 

মালগাড়িকে “বিপথে চালন' তথ! ওআগান ডাইভারশন রেলওয়ের 
'অন্থতম অপরাধ । এই মালগাড়ির গন্তব্য স্থল অন্থযায়ী তাদের গাত্রে 

রং দিয়ে এক একটি চিহু অঙ্কিত কর! ছয়। এর পর এই মাল গাড়ি- 
_ গুলি একত্রে কোনও জংশন স্টেশনে এলে উহাদের এক একটি করে 

সা্টিং বার আলাদা করে [ সর্ট আউট ] তাদের প্রত্যেকের গাত্রের 

আকা চিহ্নান্থযায়ী এক এক গন্তব্যস্থলে পাঠানোর জন্ত এদের এক 
একটি গুডস্ ট্রেনে সংযুক্ত করা হয়। এই দূর্বৃন্তরা তাদের মনোনীত 
ওআগানটির গানে পুর্ব চি উঠিয়ে সেখানে অন্ত এক গণ্তব্যস্থানের চি 
অঙ্কিত করে । এর ফলে যে ওআগানটির মালদছে বা মেদিনীপুরে 

যাওয়ার কথা তাকে আসানসোল বা চিৎপুর ইআর্ডে পাঠানো হয়। 
'অপরাধীদের অঙ্কিত এ সকল চিহ্নকে ভূয়া চিহু রূপে না বুঝে রেলওয়ে 
কর্মীর! সরল বিশ্বাসে এ রূপ ব্যবস্থাকরে থাকে। তবে এ বিষয়ে 
উদ্দে) €কান. রেলকর্ষার সড় থাকাও অসম্ভব নয়। এই ভাবে 
পারি এদের চুবিপণে চালান করে তাঁদের দলের আস্তানার কাছে এরা 
হতে আমি সক এ ওআগাদটিকে রেল্কতৃপক্ষ -বছ কাঁগ খুজে বার 



৩৩৯ য়েলওয়ে অপরাধ 

করতে পারে না। এই ভাবে সুবিধাজনক স্বানে এনে অপদল এ 
ওআগান ভেঙ্গে উহার মূল্যবান ভ্রব্যাদি লুঠ করে নেয়। এই উদ্দেস্টে 
রেল লাইনের ছৃপার্থে জমি জবর দখল করে এর কলোনী পর্যন্ত স্থাপন 

করেছে । এ সকল কলোনীতে ডোবা ও পু্কিণীতে জলের তলাতে 

এরা লৌহ নিমিত দ্রব্যাদি ডুবিয়ে রাখে । এ কার্ধে বাধা পেলে 
এ কলোনী হতে শত শত লোক একত্রে মারাত্বক অন্ব সহ রেলরক্ষী 

ও পুলিশের "সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয। প্রকৃত পক্ষে আজও পর্যন্ত 

এদের এই বাসাগুলি ভেঙে দেওযা হয়নি । এই বাসা না ভীঙা 

পর্যন্ত এদের উৎপাত বন্ধ হবে না। ববং এদের সংখ্যার উত্তরোত্তর 

বর্ধন ঘটবে। রর 

কয়েকটি ওআগানে এর] খড়ি দিয়ে সাঙ্কেতিক ভাষা লিখে--ষথা, 

চলরে চলরে নও জোয়ান।' এই কবিতার পঙজ্ি হতে গন্তব্য স্থলে 

ইহা পৌঁছুলে দক্থ্যর! বুঝে নেয় যে কোন ওআগানে মুপ্যবান ত্রব্য 
আছে। এরা চলভ্ত গাড়িতে উঠত ও নামতে এবং ক্রত গতিতে 

ভাঙাভাঙিতে সদা অভ্যন্ত। এদের উৎপাতে রেল কোম্পানিকে 
প্রতি বৎমর ক্ষতি পূরণ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীদের বৃথা 

গচ্ছা দিতে হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে অসাধু রেলরক্ষী ও 

পুলিশের সাথে এদের বন্দোবস্ত থাকা অপস্ভব নয়। 

প্রায়ই দেখা যায় যে ওআ'গান ভাঙিয়েদের দ্বারা! পরিবৃত স্থানে 

মালখাড়ি হঠাৎ থামানো হয়। কিংবা উহ্থার গতি মন্থর কর। হয়। 

এর পর ভাগা-ভাঙ্তির কাজ শেষ হলে উহা! চালানো হয়। বহু 
ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তিন টাকা গ়োজে ।'ওদের নিয়োগ 
করেও থাকেদ। এমন কি রান্তার উপর & সব মাল বহনের জন 
করি ঘ] টেমন্পোও মোভায়েদ করে রাখ। হয়। 
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সি 

রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধ বছ প্রকারের হয়ে থাকে। এই 
অপরাধের ঘারা অপরাধীরা রেলওয়ে" যাত্রীদের এবং রেলওয়ে 

কোম্পানিকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। এই সকল অপকর্ম সম্বন্ধে 

এইবার একে একে আলোচনা করব। প্রথমে রেলওয়ে প্র্যাট্ফর্মের 

অপকর্ম সম্বন্ধে বলা! যাক। এই প্ল্যাটফর্মে পিকপকেট চোর এবং 

ঠগীদের বিভিন্ন দল স্বপ্ব রীতি অনুযায়ী মানুষের ত্রব্য ও অর্থাদি 

অপহরণ করে। যাত্রীদের নিধুক্ত কুলি হারানো! এর্দেশের একটি 

সচরাচর ব্যাপার। এজন্তে যাত্রীদের অসাবধানতা এবং সাশ্রয় 

প্রীতিই বেশি দাঁয়ী। সম্ভতারতিন অবস্থা-এ কথা জেনেও এরা 

সস্তায় পাওয়ার জন্তে বাহিরের কুলি নিযুক্ত করেন। এর রেল 

কোম্পানির নিযুক্ত নম্বরী কুলি নিয়োগে বিরত হন। এদের উভয়ের 

পারিশ্রমিকের তফাৎ কিন্তু সামান্তই থাকে। প্রায়ই শোনা যায় যে 

অমুক যাত্রী কুলির, মাথায় মাল চাপিষে হাওড়ার পোলের উপর 

দিয়ে আমছিলেন। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কুলি মহাশয় দ্রব্য সমেত 

উধাঁও হয়েছেন। তাকে কোথাও আর খুজে পাওয়া যায় নি। 

এই সব ক্ষেত্রে যাত্রীর প্রায়ই রেল কোম্পাণির নম্বরী কুলি 

নিযুক্ত করেন নি। এই সব কুলি ছাড়া পিকপকেট, ঠগী এবং 

চোরেরাও প্র্যাট্ফর্মের উপর ভিড় জমায়। প্ল্যাট্ফর্ণের চুরির একটি 
বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে বলা হ'ল। এ সম্পর্কে জনৈক ক্ষতিগ্রস্ত 

বৃদ্ধার এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। ৃ 

“আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধা মহিল!। প্র্যাট্ফর্মের ভিড়ে 
আমি টিকিট কিনতে পারছিলাম না। এমন সময় একজন তদ্রলোক 

দয়া বরে উপযাচক হয়ে আমার টিফিটখানা কিনে দিতে চাইলেন। 

আমি এজন্ত তাকে ধন্তবাদ জানিয়ে পাঁচটা টাকা দিই। ভত্রলোক 
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টাকা ক'টা গুণে নিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন, বহৃক্ষণ 

অপেক্ষা করার পরও তিনি আর ফিরলেন না।” 

এই বিশেষ অপরাধীকে বিশ্বাসঘাতক না বলে চোর বলা হয়। 
কারণ এই হ্ষেত্রে টাকা কয়টি তার নিকট বৃদ্ধা আইনতঃ গচ্ছিত রাখে 

নি। টাকা কয়টি তার হাতে বৃদ্ধা তুলে দিলেও উহা! তার নিজ অধিকার- 

ভক্ত ছিল। এস্থলে সে এই অর্থের বহুনকারী মাত্র। 
রেলওষে যাত্রীদের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানিকে ফশকি দেওয়ার 

জন্তেও এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহৃত হয়। এই সম্বন্ধে আমি জনৈক অপরাধীর 

একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। এই বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা! 
যাবে। 

“আমাদের ছয়জনেব মধ্যে পাচজনেই বিনা টিকিটে ভ্রমণ, 
করছিলাম। আমদের একজন মাত্র টিকিট ক্রয় করেছিলাম। একজন 

প্রথমে এ একখানা টিকিটের সাহায্যে বাহিয়ে আসি। এর পর সেই 

ব্যকি বাকি পাঁচজনের জন্য পাঁচখানি প্র্যাট্ফর্মের টিকিট কিনে 
পুনরায় ভিতরে ঢুকে । আমরা তখন সকলেই এ টিকিটের সাহায্যে 

বাহিরে আলি। হঠাৎধরা পড়ে গেলে আমরা একপ্রকার অভিনয় 

করি । আমাদের মধ্যে যার কাছে একথানি টিকিট আছে, তাকেই সব 
কয়টি দেখাতে বলি। সে তখন তার হাতের টিকিটটা বার করে ন্যার্ক 
সেজে বলে উঠে, বারে! আমি তো একখানি টিকিটই কিনে” 
বাকি টাকা তো আমার কাছেই রয়েছে । আমরা তখন ভীষপ্গাড়ি 
তার এই বোকামি ও ভুলের জন্ত তাকে ধমকাতে শুরু করি ' 

চেকার আমাদের এই সকল কথ] বিশ্বাস করে এবং যে রি রা 
এ একথানা টিকিট কেনা হয়েছিল, এ স্টেশন থেকেই” 

ও কোনও 
করে চেকার ভদ্রলোক আমাদের রেহাই দেন। ”" 

তিনি, ভার গ্রীও 
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কোনও স্টেশন থেকে আমাদের এ জন্ত ভাড়া বাবদ অধিক মূল্য 
দিতে হয় না| প্রায়শঃ আমরা আমাদের একজন বাদে বাকি সকলে 
বিন! টিকিটে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করি। অবশিষ্ট ব্যক্তিটি 
আমাদের চাপরাশী বা চাকর সেজে তৃতীয় শ্রেনীতে তৃতীয় শ্রেধীর 
টিকিট কিনে উঠে বঙে। ধর! পড়ার পর আমর! এ তথাকথিত চাপ- 
রাশীকে আমাদেব টিকিট দ্বিতে বলি এবং টিকিউ না কেনার জন্তে 
তাকে ধমকা-ধমকিও করি। এর ব্যক্তি তখন টিকিট কিনতে ন] পারার 
জগ্তে নানা অভুহাত দেখায় এবং আমাদের পাঁচজনের দরুন টিকিট 
ক্রষের জন্কেষে প্রয়োজনীয় টাকা আমবা তাকে দিষেছিলাম তাব 
প্রমাণস্বরূপ টাকা কযটা টিকিট চেকাবের লশ্মুখেই সে আমাদের ফেবত 
দেয়। চেকার ভদ্রলোক তখন আমাদেব কথাতে বিশ্বাস কবে 
তৃতীয় শ্রেনীর টিকিটে পরিদৃষ্ট স্টেশন হতেই তিনি আমাদের ভাড়া চার্জ 
কবেন। ভবে এই ভাবে আমর! কচিৎ কদাচিৎ ধরা পড়ে 
থাকি। রাজ্রিকালে সদাসর্দাই আমরা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
যাতায়াত করে থাকি| এই সময় সাব! বাত্রি আমরা ভিতব হতে 
ছিটকানি লাগিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে বাধি। এই ব্যবস্থাতে 
টিকিট চেকারর1 গাড়িতে উঠডে পারে না। কোনও জংশন স্টেশনে 
এসে স্টেশন কর্মচারীদের আমর! জানাই, “আমরা প্রিন্স, অব. অমূক 
এবং তার পার্টি। এবং বিরক্তির সহিত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, 
হাওড়া থেকে কি টেলিগ্রাম পান নি? আমাদের জন্তে কোন্ 
কামর! রিজার্ভ হয়েছে এক্ষনি দেখিযে দিন। আমাদের পোশাক ও 
মুখের ঢুরোট এবং কথা বলাব ভঙ্গি দেখে স্টেশন স্টাফেব সকলে 
ভড়কে যায় এবং ক্রটি স্বীকার রুরে তৎক্ষণাৎ প্রথম শ্রেণীর একটা 
কামরায় রিজার্ভ কার্ড লাগিয়ে দেয়--প্রি্স, অব. অমৃক এও পার্টি, 
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এই কথা] কটি তাতে লিখে | আমাদের কাছে একেবারে যে কোনও 

শ্রেণীরই টিকিট নেই, এই বিষয় এদের কারও মনে স্থানও পায় 
না। এর পর হতে রিজার্ভ কার্ডের লেখ! দেখে কোনও টিকিট চেকার 
আর আমাদের বিরক্ত করে না। এই ভাবে আমরা অতি সহজেই 

গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌছতে পারি।” 
বন্ধ বিনা টিকিটের নারী ডেলি পাসেঞার আছেন। এদের 

কাউকে আটকালে যুবতী নারী তরুণ টিকিট কলেউউরের হাত মুঠি করে 
ধরে গেয়ে উঠে--আমার হাত ধরে সখা নিয়ে যাও, আমি তে! 

পথচিনিনা। তরুণটিকিট কলেকটার এতে লজ্জিত হয়ে উঠে তাকে 

ছেড়ে দেয়। 

বিনা টিকিটে ভ্রমণ রেলওয়ের একটি সাধারণ অপরাধ । বহু যাত্রী 

টিকিট বাবদ সামান্ত অর্থ অসাধু রেলকম্মীর হাতে ঘুষ স্বরূপ গুজে. 
দিয়ে থাকেন । বহু স্থলে স্বল্প দুরের যাত্রী হাওড়ায় ব। শিয়ালদছে তাদের 

টিকিট কলের না করিয়ে সরে পড়েন । পরে ফিরে এসে তাদের পূর্ব 

স্টেশনের টিকিট বিক্রেতাকে !এ তারিখেই সামান্ত মুল্যে উহ] বিক্রয় 
করেন। এ অসাধু টিকিট বিক্রেতা এঁ তারিখেই উহা! অন্ত যাত্রী 

নিকট বিক্রয় ররে। এমন অনেক লোক আছেন যিনি নিজে টিকিট 

কিনলেও তার সঙ্গের জেনানা যাত্রীদের জন্তে টিকিট কিনেন না । তার 

শিক্ষা মত মেয়েরা ঘোমটার অস্তরাল হতে চেকারদের প্রশ্নের উত্তন্নে 

জানান--পুরুষদের গাড়িতে টিকিট আছে, এদিকে, সারা গাড়ি 

খু'জলেও চেকার ভদ্রপোক এ তথাকথিত পুরুষটিকে খু'জে বার করতে 

পারেন না। এদিকে তার কর্তব্যের গন্তব্য স্থানও এসে যায়। টিকিট 

কলেক্টারটিও ঝঞ্ধাট না.করে নেমে পড়েন। এ ছাড়া কোনিও কোদিও 

রেলওয়ে কর্ষচারী' পাশ পেয়ে খাকেন। .এই পাশে তিনি, তার রী ও 
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নাবালক পুত্রের! মাত্র ভ্রমণ করার অধিকারী | কিন্তু এ সত্বেও এ'দের 
কেহ কেহ বাহিরের মেয়েদের নিষে তাদেরই সাজান স্ত্রী পুত্র বলে 
চালিয়ে এ পাশে ভ্র্ণ করে থাকেন। কোনও এক রেল কর্মচারী এরূপ 

ভাবে-তার এক শ্যালিকাকে আপন স্ত্রী সাজিয়ে ভ্রমণ করছিলেন | এমন 

সময় হঠাৎ মহিলাটি ভদ্রলোককে “জামাইবাবু” বলে সম্বোধন করায় 
কোনও এক টিকিট চেকার তাদের ধরে ফেলেছিলেন । এই সব ক্ষেত্রে 

সঙ্গের ছোট ছোট বালকর্দের “পাশওয়াল। ভদ্রলোকটি” তাদের কে 

হম ?-এই কথা জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা প্রায়ই প্রকাশ হয়ে 
পড়তে পারে । বিন] টিকিটে ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি 
নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল । 

“অমুক আমার সঙ্গে মাত্র তৃতীয় মান পর্যন্ত পড়েছিল। তাব পর 

সেক্ষুল ছেড়ে পালিয়ে বাষ। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন ট্রেনের 

এক কামরায় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। চোন্ত বিলাতি স্থ্যট পবে 

সে ফাস্ট ক্লাসে বসে চুরুট টানছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম 
মে এখনও চাকুরির চেষ্টায় ঘুরছে | এমন কি সে রেল ভ্রমণের টিকিটও 

কিনে নি। ঠিক এই সময এক টিকিট চেকারও এসে হাজির হলেন। 

টিকিট চাওয়া মাত্র বন্ধুবর ভ্রকুঞ্চিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ছাউ লঞঙ্জইউ আর হিয়ার? ইয়া! তার এই চোত্ব ইংরাঙগি 

শুনে ও তার জিজ্ঞাসা করবার ভঙ্গিমায় ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা 

করে চেকার ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে--আজ্র, স্যার! আমি এই 
তিন মাস এখানে আছি।” বন্ধুবর বিরক্ির সহিত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে 

ভড়কে উঠলেন, 'ইট' ইজ এ উইক আই আ্যাম হিয়ার, এও ইউ- 

কামরার রিজাইওয ওন অফিসার, অর্থাৎ আমি এক সপ্তাহ এখানৈ 

লি হয়ে-] কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় নিজেদের অফিসারদেরও 
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তুমি চেন না । বল বাহুল্য, এরপর চেকার ভদ্রলোক অত্যন্তরূপ ভড়কে 

গিয়ে, ইয়েস স্যার, ও নো স্যার এবং সরিই ম্যার” ইত্যাদি উক্তি করে 
ও ক্ষম৷ চেয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছিল। আমি বন্ধুবরের সাহল 

দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । বন্ধুবর হেপে ফেলে গর্বের 

সাথে আমাকে বলেছিলেন, বেটা মনে করেছে আমি ওদের নিউলি 
্ানস্ফারড কোনও ডি-টি-এস্ বা এ রকম একটা কিছু হ'ব আর কি, 
হে হে হে” 

এমন অনেক ভদ্র ব্যক্তিও আছেন ধার প্রায়ই বিনা টিকিটে 

ভ্রমণ করে থাকেন। এ"দের কেহ কেহ কম দূরের একটা টিকিট কিনে 
বেশি দুর পর্ধস্ত ভ্রমণ করেও থাকেন । দৈবক্রমে ধরা পড়লে তুমিয়ে 

পড়েছিলাম” কিংবা মত পরিবর্তন করেছি ; আরও দূরে যেতে হচ্ছে 
বলে, কিংবা এশ্যা, এ স্টেশন ছেড়ে এসেছি, এই বলে শাৎথকে উঠে 

বা বুড়বাক সেজে ব। এক্ূপ আর কোনওরপ একটা বাহান] দ্বার! 

এ'রা মান বা ইজ্জত রক্ষা করে থাকেন। সঙ্গে অবশ্য এ'রা সব 

সময়ই প্রয়োজনীয় অর্থাদি মুত রেখে থাকেন | কারণ এর! 

ভালরূপেই বুঝেন ষে প্রয়োজনীয় টাকা টিকিট বাবদ প্রদান করলেই 

রেলওয়ের কানুন অনুসারে তাদের আর কোনও বিপদ নেই। 

এই বিনা টিকিটে ভ্রমণবূপ অপরাধের অপর আর একটি দৃষ্টান্ত 
নিয়ে প্রদত্ত হ'ল। এইসম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমরা সেবার এক অভিনব পদ্ধতিতে বিনা টিকিটে বহুছুর 
পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম । আমরা জন পাঁচেক লোক 

খাকি পোশাক পরে শাস্ত্রী সাজি এবং আমাদের দলের ষষ্ঠ ব্যক্তিকে 

পপাতক সিপাই সাজিয়ে তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিজেদের হেপাজতে 
রাধি, এমন ভাব দেখিয়ে যেন আমাদের পাহায়াধীনে গাকে লাহোর 
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নিয়ে যাওয়া! হচ্ছে । ইতিমধ্যে চেকার মশাইও এসে টিকিট চাইতে 

থাকেস। আমাদের মধ্যে যে হাবিলদার সেজেছে সে গম্ভীর ভাবে 

বলে উঠে--টিকিউ কর্নেল সাহ্বকো! পাশ হ্যায় । রিজার্ভ কামরামে 

দেখিয়ে না উধার। চেকার সাছেব অবশ্টা খেঁকরে উঠে হুকুম 

জানান, 'উ হাম নেহি জানতা, লে আইয়ে টিকিট, মাঙকে।' তাকে 

উত্তরে আমর] জানিয়ে দিই, কেইসেন হোনে সেকথা! হুকুম 
নেহি হায়। আপামী ভাগে গা, তব? এর পর আর কারুর কথ। 

চলে না। চেকার মশাই কিছুক্ষণ কনে'ল সাহেবের খোঁজ করেন 
এবং তার পর গন্তব্য স্থানে এসে পড়লে গাড়ি থেকে নেমে যান |” 

রাম এবং বাপেও অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। 

কণাক্টার নিকটে এলে আমরা অনেককেই জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে 

বসতে দেখেছি। আজকালকার ভিড়ের দিনে পা-দানির নিকট 

জটলা করেও অনেকে টিকিট (কনার দায় হতে এড়িক্লে যান। ভিন্ 

দেশীয ছাত্ররা এক অভিনব উপায়ে ট্রাম কোম্পানিকে ঠকিয়ে 
থাকেন। অবশ্য এই কাজ তারা খেলাচ্ছলেই কবে থাকেন। এ'রা 
দল বেঁধে ধর্মতলাগাঁষী এক ট্রামে উঠে কাঙ্গীঘাটের টিকিট চান? 

যেন পথ-ঘাট সম্বন্ধে তারা একেবারেই ওযাকিবহাল নন্্। নবাগত 

বিধায় এইসব জ্ঞান-পাপীদের সকপে বুঝিয়ে দিয়ে বলে--'আরে 
এ কেয়া কিয়া? এত একদম উ্ট! হে! যাতা।' এর পর অপ্রস্তততার 

ভাব দিয়ে এ'র] হড়মুড় করে নেমে পড়ে এ ভাবেই পশ্চাগামী 

এক ট্রীমে চড়ে বসেল। এইরূপে ছুই বা ভিনটি ট্রামে চড়ে তারা 
বিন! ব্যয়েই তাদের গন্তব্য ত্বান ধর্মতলাতেই এসে হাজির হম। 

কখনও কখনও দছুইব্যঞ্রি বাসে উঠে একজন চার পগ্নসার টিকিট 
এবং অপর জম ছপ্ন পয়সার টিকিট কিনেম। এর পর গ্রথম মাজিটি 
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চার পয়সার টিকিটটি দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে গপ্ভব্য স্থানে নেমে 

পড়েন । দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন এই ছুইখানি টিকিটের সাহায্যে শেষ 

পর্যন্ত আসতে সক্ষম হন। মাত ছুই পয়সা [দশ পয়সার 
টিকিটে ] বাচাবার জন্তে এইরূপ শঠতার আশ্রয় নেওয়া অতি লজ্জার । 

[ ওআগান ব্রেকারগণ অধুনা! এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন । 

এক জনবহুল স্থানে সাবান প্রভৃতি স্বল্প যূল্যের দ্রব্য নীচের ভূমিতে 

ফেলতে থাকেন। বহু ব্যক্তি ভিড় করে এ গুলি কুড়াতে ব্যস্ত থাকে । 

পরে ওদের নজর এড়িয়ে মূল্যবান দ্রব্য দুর স্থানে এরা নামিয়ে 

লরিতে তুলে। 

এরা অধুনা সশস্ত্র ও দলবদ্ধ হয়ে খুন জখম করতেও অভ্যন্ত। 

ভয়ে এদের বাধা দেওয়ার চিন্তাও কেহ করে না। ভদ্রজন সক 

বুঝে নীরব দর্শক হয়ে থাকেন |] 

চোর-ডাকাতরাও ট্রেনে ভ্রমণকালে কখনও টিকিট কেনে না। 

এরা বিনা টিকিটেই ঘুরাফেরা করে এবং হ্ৃবিধামত লোক ঠকায় ব৷ 

চুরি করে। রেলওয়েতে সংঘটিত প্রবঞ্চন! পদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে একটি 

ষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। এই প্রকার প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বিবৃতিটি 

বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। 

“হঠাৎ লাহোরের স্টেশনে নেমে আমার সহ্যাত্্রীটি ভীষণভাবে 

চীৎকার শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে করে আনা দুইটা বাঝই 

চুরি হয়ে গেছে । এতে তিনি একবারে কপর্দকহ্থীন হয়েছেন । আমি 

দুয়া প্রবশ হয়ে তাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই এবং কিছু অর্থ 

সাহায্যও করতে চাই। কিন্তু আমার নিকট হুতে তিনি ফোন অর্থাদি 

গ্রহণে অস্বীকৃত হন | এর পর তিনি স্বগৃছে [তার পিতায় নিকট ]. 
টেলিগ্রাফিক 'মনির্ডারে টাকা পাঠাবার জগ্কে একটি টেলিগ্রাম 
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পাঠিয়ে দেন। আমার ছোট ছেলেই ভত্রলোকের অন্থরোধ মত 

টেলিগ্রামটা পোস্ট অফিসে গিয়ে তার করে আসে। পরের দিন 
পাঁচ,'শত টাকা আমার ঠিকানায় ভদ্রলোকের পিতাঠাকুর 

টেপগ্রাফিক মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেন। এর পর আমাকে 

সাক্ষী করে পোস্টাল পিওন তাকে প্র অর্থ প্রদান করেন। 

এই ঘটনার এক মাস বা দেড়মাস পরে আমার বাড়িতে 
স্বানীয় পুলিশ তদন্তে আসে। এর লোকটা ছিল একজন 

প্রবঞ্চক অপরাধী; এ পথে ট্রেনে ভ্রমণকালে এক ধনী 

সহ্যাত্্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। লাহোরে এসে নিজের এ লব 
কল্পিত দুরবস্থার কথ] লিখে সেই লোকটির নামেই তার পিতাকে 

সাহায্যের জন্তে সে তার” করেছিল। যুবকটি বাড়ি ফিরে সকল 

সমাচার অবগত হয়ে পুলিশে খবর দেয়--পুলিশ এই তদন্ত করবার 

জগ্কে আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন।” 

এই ভাবে ঠগীরা সহযাত্রীদের সহিত আলাপ করে প্রথমে তার 

হাঁড়ির খবর জেনে নেয় একং তারপর এ ভাবে টেলিগ্রাম করে 
তাদের আত্বীয়স্বজনকে ঠকিয়ে থাকে । এই সব ঠগীদের একজন 

সনাক্ত না করলে পোস্টাল অথোরিটি তাদের অধিক মুদ্রা প্রদান 

করতে প্রায়ই অসন্মত হয়। এ বিষয়ে দেরি হলে তাদের ধর! 

পড়ার সম্ভবন। আছে। এই জন্তে এরা সনাক্ত করঘার জন্ব্ে 
ছলন। দ্বারা শহরে একজন পদস্থ ব্ক্কির সহিত আলাপ' করে নেয়। 

এ ছাড়া এর রূপ এক পদস্থ ব্যক্তির ঠিকানায় অর্থ প্রেরকরাও 
নিঃসন্দেহে টাকা পাঠিয়ে থাকে। বড় ব্যবুলায়ীদের এজেন্টগণ কার্ধ- 
ব্যপদেশে এক শহর হতে অপর আর এক শহরে প্রায়ই যাতায়াত 

করেন। এই সব এজেণ্টদের সহিত উ্রেনের কামরায় আলাপ করে 
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ঠগীর! প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে দিয়ে এদের ছেড অফিসে 

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছে--এইক্ষপ 
কাছিনীও প্রায়ই শুনা যায়। 

এইবার রেলওয়ের চুরির পদ্ধতিগুপি সম্বপ্ধে আলোচনা করা 
যাক। কেপমারী ভ্রাম্যমাণ দর্বত্বের] এই সব চোরেদের মধ্যে 
অন্ততম। এই সব দুর্বৃত্তের ইংরেজি সমেত, অনেকগুলি ভাষা 
জানা থাকে এবং অত্যন্ত রূপ ভদ্রভাবে সহ্যাত্রীদের সহিত 
আলাপ জমায়। রান্িতে এরা অমায়িকতার সহিত শয়নের জন্টে 

তাদের বলবার সিটুটি সহ্যাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে নিজের! নিম়নে-- 

ভূমিতলে বিছানা করে সময়মত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে । এর পর 
স্যোগ মত তার চাদরের একাংশ দিয়ে তাদের দেহের সহিত 

যাত্রীদের বাক্স প্যাটরাগুলিকেও ঢেকে দেয়। এর পর চাদরের 

অন্তরালে এরা অতি সহজেই বেঞ্চির তলায় রাখা বাক্সগুলি ভেঙে 

ফেলতে [বা খুলতে ] পারে। এই ভাবে বাক্সগুলি হতে দ্রব্যাদি 

বার করে এ চাদর দিয়েই সেগুলি জড়িয়ে এর উঠে বসে এবং পরের 

স্টপেজেই জল সংগ্রহের জন্তে বা অন্ত কোনও আছিলায় নেমে পড়ে 

অন্ত কামরায় এসে দ্রব্যাদি তার অন্তান্ত সহকর্মীদের কাছে রেখে 
এসে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে ।* এইরূপ একটি বিশিঃ্ ভদ্র- 

যাত্রীকে এই চুরির জন্কে কেহ সন্দেহও করে না। 

* এদের কেহ কেহ শক্ত আটা বা লেই দিয়ে ছোটখাটে। দ্রব্যাদি 
যেঞ্চির নীচের কাষ্ঠে এ*টে দিয়ে থাকে । এর ফলে বার হতে অন ফেউ 
প্রগুলে। খুজে পায় না। দ্রব্যের জন্ম খোঁজ পড়লোএরা নিজেদের 
বাক্স প্যাটর! ও দেহ তল্লাসে সম্বতি জানায়। 
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রেলওয়ে টিকিট ফ্রড, [ জাল ] কর! রেলওয়ে অপরাধের অন্যতম 

পদ্ধতি। রেলওয়ে টিকিট জাল করার বিষয় প্রায়ই শ্বনা 

গেছে। কিন্তু সরাসরি জাল না করেও অপর আর এক সহজ 

উপায়েও জাল টিকিট তৈরি করা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীরা 

একটি দুবের বা লঙংজানির পুরানো! ও ব্যবহৃত টিকিট জোগাড় করে । 
নিয়মমত এই সব টিকিটের পিছন দিকেই তারিখ দেওয়া হয়। এর 

পর অপরাধীর! লেই দিনের তাবিথ দেওয়া অল্প দূরের ব! শর্টজানির 
একটি টিকিট ক্রয় করে। এইবার অপরাধীটি উভয় টিকিটই কিছুক্ষণ 
জলে ভিজিয়ে রেখে উভয় টিকিটেরই পেছন দিককার তারিখ দেওয়া 
কাগজ ছুইটি উঠিয়ে, নেষ। এর পর এ নুতন টিকিটের তারিখ 
দেওয়া কাগজটি পুরান! টিকিটের পিছনে সাবধানে লাগিয়ে দেয় এবং 
এই ভাবে এর! অতি সহজে দূর যাত্রার একটি জাল টিকিট তৈরি 
করে ফেলে। 

উপরে উদ্লিথিত পদ্ধতি ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতিতেও জাল 

টিকিট তৈরি করা যায়। এমন অনেক রেল স্টেশনে ছাপা টিকিট তো 

খাকেই না [দুর যাজ্রার টিকিট ], এমনকি ব্র্যাঙ্ক টিকিটও সেখানে 
নেই। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, 8.০. লেখ! রিশিপ্টের কাগজে 

যার্জীর সংখ্য] ও গন্তব্য স্থানের কথা পেন্সিলেলিখে টিকিট বানান হয়। 

অপর দিকে কোনও যাত্রী যদি গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে আরও বহুদূর 

গিয়ে পড়ে তে৷ তার কাছে বাড়তি ভাড়া [ 56555 1৩] ও জরিমানা 
[98191 ] বাবদ অর্থ আদায় কয়ে চেকাররা অন্থ্যপ একটি 
রিপিপ্টেই পেন্সিল দিয়ে যাঁতীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা লিখে 

ফেন। ভবে শেষোক্ত রিশিপ্টে মি. 9.0. [০ 8৭ 081৫] 
লেখ! থাকে না। স্থলে সেখানে লেখা থাকে 0৮৩ 2101785। 
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ঠগী দ্বৃত্তরা এইরপ ব্যবস্থার হুযোগ নিয়ে রেল কোম্পানিকে প্রায় 
ঠকিয়ে থাকে । এরা মাত এক স্টেশনের জন্তে টিকিট কিনে ছুই তিন 

স্টেশন ইচ্ছা করেই এগিয়ে যায় এবং তারপর টিকিট চেকারকে নিজেই 
ডেকে এনে বাড়তি ভাড়া দিয়ে প্রর্নূপ একটি ”0%5£ £109* লেখা 

রিশিপ্ট সংগ্রহ করে এবং পরে এ রিশিপ্টের ওপর হতে 0০৩৮ 11৩ 
কথাটা! উঠিয়ে এ স্থলে লিখে নেয় *খ. 8. ০."।এর পর তারা 
পেন্সিলে লেখা গন্তব্য স্থল ও যাত্রীর সংখ্যাও পরিবভন করে দুরের 
যাত্রার জন্তে একট জাল টিকিট বানিয়ে নিয়ে থাকে । এই ভাবে 

জাল টিকিট দুর্বৃত্তের তৈরি তো করেই, এ ছাড়া এর! জাল রেলওয়ে 
ওআরেন্টও তৈরি করে থাকে । সরকারী কর্মচারীরা সাধারণতঃ এই 

সব ওআরেন্ট ব্যবহার করে থাকে । ব্যবস্থামত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
সহিযুক্ত এই ওআরেণ্ট টিকিট ধরে দিবা মাত্র প্রয়োজনীয় টিকিট 

পাওয়া যায়। কোম্পানি পরে এই সব ওআরেণ্ট সরকার বাহাছুরের 

হিসাব-নিকাশ অফিসে পাঠিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে নেয়। 
দূরবতগণ এই সকল রেলওয়ে ওমারেন্ট চুরি করে বা! জাল করে এই সব 
ওআরেশ্টের উপর বিভাগীয় অফিসারদের সহিও জাল করে উহার 
সাহায্যে টিকিট ক্রয় ক'রে এঁ টিকিট ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় 

করে থাকে। 

কোনও কোনও রেলওয়ের ছবৃত্ত জাল টিকিট কলেক্ঠারও সেজে 
খাকে। এর! কক্সেকটা চকচকে পিতলের বোতাষ লাগানে৷ একটা 

সাদা বা কাল কোট পরিধান করে। এইক্সপ পোশাকের, দ্বার! 
ঘাত্রীপ্দের বিভ্রান্ত করে তাদের নিকট হতে পরীক্ষার ছলে টিকিটগুপি 
চেয়ে বেয়। এদের কেহ কেহ এই ভাবে টিকিট সংগ্রহ করে হঠাৎ 

'অবৃদ্ঠ হয়ে যার়। এদের উদ্দেন্ট থাকে বিনা পরসান্ধ টিকিউ সংশ্গছ 
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করে নিজেদের যাতআঁপথের বিদ্প দূর করা। কখনও কখনও এরা 
হাতসাফাই-এর সাহাযো অধিক মুল্যের টিকিটটি সরিয়ে ফেলে যাত্রীকে 
একটি কম মুল্যের টিকিট ফিরিয়ে দেয় এবং এর পর ভয় দেখিয়ে 
তার কাছে বাড়তি ভাড়া বাবদ অর্থ আদার করে রিশিপ্ট না দিয়েই 
সরে পড়ে। এদের কেহ কেহ যাত্রীদের টিকিট কিনে দিবার অছিলায় 
অধিক যুল্য নিয়ে একটি কম যুল্যের ?কিট যাত্রীটিকে কিনে দিয়ে 
বেমানুম সরে পড়েছে । এই সকল যাত্রীদের অনেকেই কম মূল্যের 
টিকিটটাই বেশি যুল্যের টিকিট মনে করে নিঃসন্দেহে রেলে উঠে 
প্রকৃত চেকারদের হস্তে বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হয়। 

রেল এবং ট্রাম কোম্পানি পাশ বা মানথলি টিকিট ইস্থও করে 
থাকে। এমন অনেক পরিবারে ছেলেদের নাম বথাক্রমে, জ্যোৎস্া, 
যামিনী, জ্যোতির্ময়, যোগেন ইত্যাদি । এদের একজন একখানি মাত্র 
মানখলি টিকিট ক্রয় করে, উচ্ছাতে লিখিয়ে নেয় মাত্র প্যু. 739757160%। 
“)” অক্ষরটি উপরোক্ত সকলের নাম সন্বন্ধেই প্রযোজ্য । এ ছাড়া 
বাড়ির সকল ভ্রাতাই ব্যানাঞ্জি। এই একখানি মাত্র টিকিটের সাহায্যে 
বাড়ির সকল ভ্রাতাই ট্রামে ভ্রমণ করে থাকেন--ইহাকে এক প্রকার 
অপরাধ বল! চলে । একজনের নামের টিকিট অপরজন ব্যবহার করলে 
কান্থন মতে উহাকে অপরাধ বলা হবে। এছাড়া নাম ভাড়িয়ে একের 
মানথ,লি টিকিট অপর এক ব্যক্তি কর্তৃকও ব্যবহৃত হয়েছে । 

। এই জাল টিকিট, চুরি, প্রবঞ্চনা আদি অপরাধ ছাড়া ডাকাতি 
এবং খুনও রেলওয়ে ভ্রমণকালে হয়ে থাকে । তবে এই সকল অপরাধ, 
সাকে সাধারণ ভাষায় “মেইল রবারি* আদি বগা হয় তা খ্ব কমই 
ঘটে থাকে। রেলওয়ে ডাকাতির মুরোপীয় পদ্ধতিটি হয়, এইকপ 
কোনও এক নির্জন স্থান বা! জঙ্গল বেছে নিয়ে ডাকাত খলের 
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অধিকাংশ লোক ওৎ পেতে বসে থাকে । দলের কয়েকজন লোক 

রেলওয়ের এ ট্রেনটিতে উঠে বসে এবং ট্রেনটি এ নিদিষ্ট স্থানে আসা 

মাত্র শিকল টেনে ট্রেনটি থামিয়ে দেয়। ট্রেন থামিব] মাত্র ডাকাতের 

মূল দলটি ট্রেনে উঠে ড্রাইভার, গার্ড ও যাত্রীদের মারধোর করে 
মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে থাকে। 

এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধীও আছে যার] ট্রেনের ছাদে উঠে বসে 

থাকে । এমন কি, কেহ কেহ নিয়ের ব্যাটারি আকড়েও শুয়ে থাকে 

এবং সুবিধামত বেরিয়ে এসে কামরায় ঢুকে চুরি কবে থাকে । এ ছাড়া 
রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টে খুন ও রাহাজানির কথাও শুনা গেছে । এমন 

অনেক রেলওয়ে অপরাধ আছে যে সকল অপরাধের জন্য অপরাধীর 

সাজার বদলে সাজা হয় অপরাধীদের পিতামাতার ব৷ অভিভাবকদের । 

এই সকল অপরাধ কেবলমাত্র অপরিণত বয়স্ক বালকদের সন্বন্ধেই 
প্রযোজ্য । রেলওয়ে আইনান্ষসারে বালকগণ যদি রেলগাড়ি লক্ষ্য 

করে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে তা হলে এ জন্তে বালকের অভিভাবকদের 

সাজা পেতে হয়। নিতান্ত বালকরূৃত অপরাধ আইনমত অপরাধরূপে 

ধরা হয়না। সেই হেতু এই বিশেষ অপরাধের নিবারণের জন্টে 

একমাত্র অভিভাবকদেরই দায়ী কর হয়ে থাকে । যাত্রীদের রক্ষার 

জন্তেই এইবপ ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

রেলওয়েতে এক প্রকার প্রবঞ্চনা অপরাধের কথাও প্রায় শুনা 

যায়। এক স্থান হ'তে অপর আর একস্থানে মাল পাঠালে রেলওয়ে 

কোম্পানি এ জন্তে একটা রিসিপ্ট দেয়। এই রিসিপ্টে ভ্রব্যের নাম, 

ওজন এবং মুল্য আদি লিখে দেওয়া হয়। গন্তব্য স্থানে ভ্রব্য 

পৌছানোর পর এই রিসিপ্ট দেখালে এ মাল ছেড়ে দেওয়া হয়। 
দুর্বস্তর1 প্রায়ই এই রিসিপ্টের উল্লিখিত ভ্রব্যের স্বরূপ, উহার আসল 

অপ-২--২৩ 
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পরিমাণ ও মুপ্যাদির সংখ্যাগুলি উঠিয়ে ফেলে সেই স্বলে ইচ্ছামত 

বহুল বধিত পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যা লিখে নেয়। এরপর দুর্বস্তরা 
সরলচিত্ব ব্যবসায়ীদের নামে এই রিসিপ্ট খারিজ করে দিয়ে বহু গুণ 

অর্থ আদায় করে এবং প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ীটি এ রিসিপ্টের সাহায্যে 
দ্রব্যাদি ডেলিভারি নেবার পূর্বেই বেমালুম সরে পড়ে থাকে । 

এই রেলওয়েতে এযন অনেক গৃহস্থ চোরও যাতায়াত করেন। 

আপন লগেজারির সহিত এর] অপর যাত্রীরদেরও দুই একটা লগেজ 
নামিয়ে নিয়ে থাকেন । হঠাৎ ধর পড়ে গেলে ক্রটি স্বীকার করলেই 

আসল বিষয়টি চাপ! পড়ে যায়। এই জন্তে এ'রা ফৌজদারীতে সোপর্দ 
কমই হয়ে থাকেন । রেলওয়ে হ'তে ছেলে ছুরি, মেয়ে চুরিরও নজির 
আছে। এমনকি বউ চুরিরও। এই সম্বন্ধে একটি হাশ্যোদ্দীপক 
বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । 

"আমায় বৌকে নিয়ে দেশে আসছিলাম । ফিমেল কম্পার্টমেন্টে 

বড় বড় ঘোমটা] দেওয়া আরে! কয়েকজন,বধূ বসেছিলেন । গন্তব্য 

স্থানে ট্রেনটি পৌঁছালে মেয়েদের কামরার সামনে এসে দীড়াই। 

মাত্র এক মিনিট ট্রেনটি এ স্টেশনটায় দাড়িয়ে থাকে। এই জন্যে 

আমি অত্যন্তরূপ ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি--“ওগো, নেমে এসো । ওগো 

শীস্ব নামো। আমার ঠেঁচামেচি শুনে আমার আপন স্ত্রী তো 

সেখানে নেমে এলেনই, এমন কিতার সঙ্গে সঙ্গে আরও জন ছুই 
ভিন বধূ নেমে পড়লেন। ঘোমটার ভিতর থেকে দেখলেনও না যে 

এ সময় কে বাকারা তাদের ডাকছে । ও"দের 'ওগোরা” * এ ট্রেনে 

* এদেশের গ্রাম্য মেয়ের স্বামীকে এবং স্বামীর স্ত্রীকে “ওগো” 

সম্বোধন করে ডেকে থাকে। 
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1 ভিন্ন কামরায়] বসেছিলেন । ওরা প্রায় সকলে আমার ডাকে 
নেমে এলেন। আসলেন না শুধুধাদের সঙ্গেদাদা, কাকা বাবাব! 

আছেন ।” 

ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। তবে এই 

পর্দাবহুল হিন্দুস্থানে এরূপ হওয়] অসম্ভবও নয়। ধরা যাউক কোনও 

লগেজের উপর ঘোমটাবৃত বধূ বসে আছে। তাড়াহুড়ার মাথায় 

কোনও কুলির পক্ষে লগেজের সহিত বধূটিকেও লগেজ মনে করে 

কামরার মধ্যে [প্ল্যাটফর্ম হতে] ছুড়ে ফেলে দেওয়ারও 

গল্প শুনেছি । এটি গল্প হলেও অত্যধিক পরদা প্রথা ও 

অজ্ঞতার স্বযোগই যে দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে এ কথা 

অতীব সত্য। এ দেশের অভ্ঞতা ও নিরক্ষরতা এখনও এত বেশি যে 

মেয়েদের গাড়িতে শুধু “জেনানা” বাংলা, হিন্দি বা ইংরাজিতে লিখে 

দিলেই হয় না) এলেখার সঙ্গে সঙ্গে একজন জেনানার ছবিও এই 

ছুয়ারের উপর এ'কে দিতে হয়। পুরুষদের পক্ষে ইচ্ছ! করে মেয়েদের 

গার্ড়িতে উঠে বসাও একটি অপরাধ । এরূপ অপরাধও রেলওয়েতে 

হামেশ! সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। ইহা প্রায় জনসাধারণের 

নিরক্ষরতার কারণেই হয়ে থাকে । অসাবধানতার সহিত ইঞ্জিন চালানো 

বা ভুল সিগন্যাল দেওয়া এবং তৎজনিত কলিশন দ্বারা বহু লোকের 

জীবননাশের কারণ হওয়। রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধসমূহের মধ্যে 

অন্যতম অপরাধ । এরূপ অসাবধানতা যে কতো গহিত তার সম্বন্ধে 

অধিক বল] নিশ্রয়োজন । 

কোনও কোনও রেল স্টেশনের কর্মচারীরাও বহুবিধ অপকর্ম করে 
থাকে। বে-আইনী ত্রব্য পাচারের জন্ত ঘুষ গ্রহণ এবং স্বয়ংকৃত 
পার্শেল প্রভৃতি চুরির কথ! বাদ দিলেও এদের কারুর কারুর সাহায্যে 
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মালগাড়ি,পার্শেল ট্রেন প্রভৃতি ভেঙ্গে ত্রব্যাদি অপহরণও করা হয়েছে । 

বহুক্ষেত্রে ড্রাইভারগণ এক নিরাল! স্থানে মাল বা যাত্রী গাড়ি 
থামিয়েছে কিংবা উহার গতি তার] ইচ্ছা করে মন্থর করে দিয়েছে । 

সেখানে পূর্ব ব্যবস্থামত দলবদ্ধ দূর্দান্ত ন্মাগলাঁরগণ উপস্থিত থাকে। 

এই স্থযোগে দুর্বৃত্তগণ গাড়িতে উঠে তা ভেঙে ত্রব্যাদি এবং বিবিধ 

ফিটিউ, অপহরণ করে। পরিবতে” তারা অসাধু ড্রাইভার ও গার্দের 
প্রতিশ্রত মতহিস্যা প্রদান করে। আস্কারা পেয়ে কয়েক ক্ষেত্রে 

স্াগলারগণ রেলপথের পাশে নিজেদের কলোনি পর্ধন্ত করেছে। 

এছাড়া বহুক্ষেত্রে ইপ্রিন ড্রাইভারগণ স্ববিধাজনক স্থানে কয়লাও 

স্নাগলারদের নিকট নিক্ষেপ করে থাকে । 

এই রেলওয়ে অপকর্ম সন্বদ্ধে নিয়ে একজন অসাধু রেলওয়ে 

কর্মচারীব বিবৃতি উদ্ধত করা হ'ল । 

“আমি এ সময় অমূক রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলাম। যে 

সকল শহরবাসী [ ছোট শহর] আমাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করতে 
পারে বলে আমরা মনে করতাম তাদের কর্মচারীদেবকে এ স্টেশনে 

নামতে দেখলে ছুতায়-নাতায় তার নাম জেনে তার অজ্ঞাতে তাদের 

নামে আমরা মালপত্রের ওভার চার্জ কিংবা বিনা ভাড়ায় আসার 

জন্ত মিথ্যা করে রিসিপ্ট কেটে রাখতাম। গ্র জন্য কোম্পানিকে দেয় 

অর্থ অবশ্ট তাদের অজ্ঞাতে আমরাই জম] দিয়েছি। এর পর এ 
সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের 

নামে দরখাস্ত করলে আমরা রেকর্ড হতে প্রমাণ করতাম যে এই 
ভাবে তাদের কর্মচারীদের রেল কোম্পানিকে ফশাকি দিতে না দেওয়ার 
জন্য আক্রোশজনিত তারা আমাদের নামে মিথা। দরখাস্ত করেছে ।” 

এ ছাড়া প্যাসেঞ্জারদের নিকট টিকিট না পেলে এঁ টিকিটের 



৩৫৭ রেলওয়ে অপরাধ 

অর্ধেক মূল্য গ্রহণ করে রসিদ না কেটে তা আত্মসাৎও কোনও কোনও 

টিকিট কালেকটার করে থাকে । শহরের নিকটস্থ স্টেশনের যাত্রীরা 
কেহ কেহ গন্তব্যস্বানে এসে টিকিটটি কলের না করিয়ে--এ দিনেই 
পূর্ব স্টেশনে এসে রখানকার অসাধু টিকিট-বিক্রেতাকে অর্ধেক মুল্যের 
বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং এ টিকিট-বিক্রেতা উহা! অন্ত এক 

যাত্রীকে পৃর1 মূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হয়েছেন। যাত্রীবহুল 

রেলপথে একই তারিখে এইৰপ অপরাধ করা সম্ভব। 



ব্যবসায়-অপরাধ 

ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধ সাধারণতঃ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে ; 
প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর! ক্রতাদের ঠকিয়ে থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 

ক্রেতার! ব্যবসায়ীদের ঠকায় । একজন ব্যবসায়ী অপর আর একজন 

ব্যবসায়ীকে ঠকানোর দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। বহক্ষেত্রে ম্যানেজার 
এবং অন্তান্ত কর্মীরাও তাদের মনিবদের ঠকিয়ে থাকেন । এদের 

অনেকে ত্রব্য ক্রয়কালে বিক্রেতাদের সাথে বন্দোবস্ত করে 

বেশি মুল্যের রনিদ সংগ্রহ করে। এদের কেউ কেউ 

একে ওকে ঘুষ দিতে হয়েছে বলে মনিবের অর্থ আত্মপাৎ করেন । 
এমন অনেক বাবসায়ী আছেন ধারা কম ওজনের নকল বা জাল 
বাটখারার সাহায্যে কেনাবেচা করেন । কেহ কেহ আসল বাটখারা- 

গুলি হ'তভে আরও কিছু লোহা কুরে বার করে দিয়ে এগুলির ওজন 

কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এই সকল বাটখারার সাহায্যে উচিত বৃল্য 
নিয়ে কম ভ্রব্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা অতীব সহজ । 

অপরদিকে কোনও কোনও ক্রেতাও ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। 

এইসব দুর্বৃত্তের] রাজ! বা জমিদার সেজে শহরের কোনও একটা বড় 
বাড়ি ভাড়। নিয়ে নগদ মুল্য দ্রব্যাদি কিনতে থাকেন । কিছুদিন নগদ 

যুল্যে, এমন কি অধিক মূল্যে দ্রব্য কেনার পর একদিন কোনও 

অজুহাতে তার] বু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কিনে বসেন এবং 

বাড়িতে বিল্ পৌঁছিবার পূর্ধেই ভ্রব্যাদিসহ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে 
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যান-_এইবপ ভাবে প্রবঞ্চিত এক দোকানদারের একটি বিবৃতি নিয়ে 
ভুলে দিলাম। 

“মশাই! আমাকে এতে দোষী করে লাভ নেই। আমি 

কিআর সাধে তাদের বিশ্বাস করেছি। আমর] কম মুল্যে কোনও 

দ্রব্য দিলে তারা চ'টে যেতেন। বেশি মুল্যের দ্রব্য বলে তেনাদের 

কাছে চালাতে হতো। তারা নিঃসন্দেহে অধিক মুল্যে কম মূল্যের 

দ্রব্যাদি কিনে নিয়েছেন । আমার ধারণ] ছিলযে বোকা পেয়ে 
আমিই তেনাদের ঠকাচ্ছি | তেনারা যে আমাকে ঠকাবেন এ আমার 

কল্পনার বাইরে ছিল ।” 

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় বাঁণিজ্যযুূলক শহরে 

[০1007810191 01 ] ব্যবসায় সংক্রান্ত অপকর্ধের স্থযোগ এবং 

স্কবিধা অত্যন্তরূপ অধিক। এ কারণে এই সকল শহরে বা ব্যবসা কেন্ত্রে 

এইরূপ অপরাধের সংখ্যা অত্যধিক দেখা যায়। কিরূপ পদ্ধতিতে 

এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে তানিযম়ের বিবৃতিটি পড়লে 

বুঝা যাবে। 
“আমরা চার বা পাঁচ জনে মিলে প্রথমে একটি ঝুটা, ভূয়া বা 

নকল [ 739850১ ] ফার্ম খুলে থাকি । আমাদের ব্যবসায় সমবায়ের 

আমরা একটি উচ্চধবন্যাত্বক [10161 9০৫1৫1€ ] নামও রাখি, যেমন 
“ইস্টার্ণ এশিয়ান ফেডারেল কোম্পানি” বা "ইনটার ন্তাশনেল ট্রেডিং 
ফেডারেশন” ইত্যাদি। আসলে কিন্তু দই শত বা তিন শত টাকারও 

ক্যাপিটেল বা মূলধন আমাদের কখনও থাকে নি। আমাদের মধ্যে 

একজন সাজে ম্যানেজার, একজন সাজে কেশিয়ার, কেহ বা সাজে 

সরকার । এছাঁড়। বেয়ারা, দরোয়ান ইত্যাদি সাজবার লোকেরও 

অভাব হয় না। প্রথম প্রথম আমরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং 
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ম্যানুফ্যাকচারারদের [ শিল্পপতিদের ] নিকট হতে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি 

কিনতে থাকি । এইভাবে আমর! বাজারের আস্থাভাজনও হয়ে 

উঠি। এর পর আমরা ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে শুরু করে দিই এবং এ 

কর্জের টাকা আমর] ক্ষেপে ক্ষেপে শোধও করতে থাকি । ভবিষ্যতে 

কোনও মামলা হলে উহা! দেওয়ানি মামলায় পর্ধবসিত করবার 

জন্তেই আমর] এইরূপ লেনদেনের অভিনয় কবে থাকি । এইভাবে 

বহুভ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর আমরা এগুলি কম মুল্যে বাজাবে 

ছেড়ে দিই। মূল্য কম থাকার জন্বে এগুলি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রষ 

হয়েযায়। এমন অনেক অসাধু ব্যবস। প্রতিষ্ঠান সকল সমাচার 
অবগত থেকেও আমাদের নিকট হতে কম মুল্যে এই সব দ্রব্য কিনে 

নিয়ে থাকে । এইরূপ বিক্রযলন্ধ অর্থ দ্বার আমরা আরও বড় বড 

কারবারীর সহিত কারবারে লিপ্ত হয়ে অন্ুবপ ভাবে বহু ভ্রব্যাদি 

গ্রহ করি এবং এগুলিকে কম মুল্যে [ 0107 9819 ] বাজারেও 

ছেড়ে দিই। এইভাবে বাজারে আমাদের কর্জের পরিমাণ অত্যধিক 

রূপ বেড়ে গেলে আমরা হঠাৎ একদিন অফিস বন্ধ করে পাততাড়ি 

গুটিয়ে বেমালুম সরে পড়ি |” 

[ এইরূপভাবে ত্রব্য গ্রহণ চোরাই বামাল গ্রহণেরই সামিল। 

এইজন্যে এদের চোরাই মালের গ্রাহক বলে চালান দেওয়াও 

সম্ভব। এতদ্বারা এই ধরনের অপকর্ণের বন্ধ হওয়ারও আশা 

থাকে ।] 

এই সকল অপকর্ধের দ্বারা অপরাধীরা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত- 

ভাবে ব্যবসায়ীদেরই ঠকায় তা নয়। সমগ্রিগতভাবে "কম মূল্যে 

ভ্রব্যাদি ছেড়ে তারা বাজারেরও ক্ষতি করে থাকে । এইরূপ আগার 

সেলের বহর দেখে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে 
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দোকান বন্ধ করাও অসম্ভব নয়। এই সকল ছোট দোকানদাররা 

এই সময় দরের সমতা রাখবার জন্তে লোকসান দিয়েও 'আতগ্ার সেল" 

করতে বাধ্য হয়। কারণ তা না হ'লে তাদের জানা চেনা খদ্দের! 

হাতছাড়া হয়ে যাবে। 

সকল ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যবসায় সমবায় [শুরু হতেই ]যে 

প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তা নয়। প্রথমে এদের কেহ কেহ 
প্রকৃতপক্ষে সৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবসায় নামে। কিন্তু পরে অরুতকার্য 

হওয়ায় অনন্তোপায় হয়ে প্রতারণার পথে অগ্রপর হয়; এজন 

ক্যাপিট্যালিস্ট [ পু"জিবার্দী ] ও বড় বড় ব্যবসায়ীরাও কতকাংশে 

দায়ী থাকেন। এ"রা ওই সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কোনও 

সাহায্য করা তোদুরে থাক প্রায়ই এ'রা এদের নানারূপে এক্সপ্রয়েট্ডে, 
করে থাকেন এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুত্র ব্যবসা সমবায়ের অকৃতকার্ধতার 

ইহাই সর্বপ্রধান কারণ। এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ 

এই ভাবে প্রতারণার দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে তাদের উপর 
প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অনেক সময় এই সকল বড় বড় ব্যবসায়ী 

অল্প সময়ের জন্যে “আগার সেল্* করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীর 
ব্যবসা বন্ধও করে দিয়ে থাকে । সমধিক মূলধনের অভাবে লক্ষ- 

পতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যর্থকাম হয়ে এই সকল ব্যবসায়ী 

তাদের ব্যবসা! বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। লেন-দেনের ক্ষেত্রে হুপ্ডি ও 

কিন্তিদারী প্রথার উন্নয়ন দ্বার! বড় ব্যবসায়ীদের ছোট ব্যবসাষীদের 

উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার স্প্হা! নিবারণ করে এই উভয় 

ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে এই ধরনের অপরাধ 

বহুলাংশে কমে যেতে পারে। 
আদালতে এই সকল অপরাধীদের অভিযুক্ত করার অনেক 
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অহ্বিধাও দেখা যায়। এরা লেনদেনের বহু কাগজপত্র আদালতে 

দাখিল করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে ব্যাপারটি আগাগোড়াই 

দেওয়ানী ব্যাপার। হঠাৎ ব্যবস1 পড়ে যাওয়ার জন্যেই এরা 
দেনদারদের দেনা মেটাতে পারে নি ইত্যাদি । কিন্তু স্থযোগ্য ভারতীয় 

পুলিশের চেষ্টায় এদের এই সকল প্রচেষ্টা সকল সময়ই ব্যর্থ হতে 
পারে। 

আজকালকার কণ্ট্শেলের যুগে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে নানাব্প 
প্রবঞ্চনাযুলক রীতিনীতি প্রবতিত হয়েছে । দৃষ্টান্তত্বরূপ এইরূপ বলা 

যেতে পারে £ ব্যবসায়ী মাত্রেই কাপড় কন্ট্রোল দরে বিক্রয় করতে 
বাধ্য, কিন্তু কোনও দরজী যদ্দি কাপড় উচিত মূল্যে [ কন্ট্রোল দরে ] 

১০ টাকা চার্জ করে, মেকিং [কাট ছশট ] চাজ ৭০২ টাকা ধরে 

স্থট বানিয়ে লোক ঠকায় তা হলে আইনানুসারে সে দণ্ডনীয় নয়। 
আইনের এই সকল ফাকির সাহায্যে সহজেই লোক ঠকানে! চলে। 

উচিত [ কন্ঠ্রোল ] মূল্যে ত্রব্য বিক্রষ করে উহা! পাঠানোর জন্তে 
নৌকা, গাড়ি বা মুটে বাবদ অধিক মূল্য গ্রহণ করে পুষিয়ে 
নেওয়ার মনোবুত্ভিও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখা গেছে । 

এইবার বড় বড় শহরের ব্যবসাক্ষেত্রে কি ভাবে মানুষের মন 

বিভ্রান্ত করে সময় সময় প্রবঞ্চন1 কার্খ এই সকল “আইনের ফশাকি"র 

লাহায্যে সংঘটিত হয় বা হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব । 

নিয়ের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে। 

“ধরুন কোনও এক কোটাপতি ব্যবসায়ী কোনও এক ফ্যাক্টরির 

বা কোনও এক ব্যবসা-সমবায়ের সমুদয় শেয়ার বা অংশগুলি 

কিনে নিতে মনস্থ করলেন। এই জন্তে এ'রা একটি বিশেষ ফশাদের 

চি ক'রে থাকেন। প্রথমে তিনি উচিত মুল্যে কিংবা চড়া দরে খ্বয়ং 
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বা লোকমারফৎ এ কোম্পানির অনেকগুলি শেয়ার বা অংশ 

কিনে নেন। এর পর এ শেয়ারগুলি কিছুদিন পর্যন্ত ধ'রে রেখে 

হঠাৎ একদিন এগুলিকে আধ বা সিকি দরে বিক্রয় করে দিতে শুরু 

করেন। এইভাবে ভাল ভাল শেয়ারগুলি কম দরে বিক্রয় হ'তে 

দেখে এ কোম্পানির অন্তান্ত অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডাররা 

অত্যন্তরূপ ভীত হয়ে উঠেন'। তাদের নিশ্চিতরূপ ধারণ। হয় যে, এ 

কোম্পানি বা ফ্যাক্টরির শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে এবং এগুলি 
লালবাতি জালালো ব'লে। তানা"হলে অমুক লোকের মত ব্যঞ্জিও 

অত কম দরে শেয়ারগুলি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই উনি 

ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে জেনেছেন যে এ প্রতিষ্ঠানটি ফেপ হতে 

চলেছে । এইরূপ বিশ্বাস হওয়ামান্তর উহার সকল অংশীদারগণই 
ভীত হয়ে স্ব স্ব অংশগুলি কম মূল্যেও বিক্রয় করতে থাকেন। 

এদিকে ক্রোড়পতি ব্যবলায়ীটিও দালাল ও এজেন্ট মারফৎ বেনামীতে 

পঁ শেয়ার বা অংশগুলি স্থবিধাদরে কিনে নিতে থাকেন--এইভাবে 

ক্রোড়পতি ভত্রলোকটি এঁ ফ্যাক্টরি বা' প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণবূপে করায়ত্ত 
ক'রে একাই উহার মালিক হয়ে বসেন ।” 

টাকা খরচ করলে হয় না, এমন কোনও কথা নেই। এমন 

কি ছোট-খাটো একটা রাজ্যের গভনমেণ্ট টাকা খরচ করে 'ফেল' 

করে দেওয়া যায়। উপরের উদ্লিখিত ঘটনাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট 

উদ্াহরণ। রেল স্টেশন প্রভৃতিতে বহু দোকানী চলতি পথের যাত্রীদের 

বেশি মূল্যে নিকুষ্ট খাগ্ধ সরবরাহ করেন। কারণ এ'র! জানেন এ 

ব্যক্তির পক্ষে ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে আর একটিবারও এঁ স্থানে 

পুনরাগমনের সম্ভাবন। নেই। 

এইরূপ আরও বহু ঘটনার বিষয় এই সম্পর্কে বল! যেতে পারে। 
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কোনও কোনও ব্যবসায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের 

প্রতারিত করতে বাধ্যও হয়ে থাকে । এই ক্ষেত্রে ক্রেতারা নিজেরাই 

এজন্যে দায়ী। এ সম্বন্ধে কোনও বিক্রেতার একটি বিবৃতি নিয়ে তুলে 

দিলাম। 

“আমি এ ক্ষেত্রেআর কি করব মশাই ! ভদ্রলোক এসে বেশি 

দামের চাউল কিনতে চাইলেন । আমার দোকানে সর্বাধিক মুল্যের 

চাউল ছিল দশ টাকা মণ যুল্যের। আমি প্রথমে তাকে আট 

টাকা মণের চাউল দেখালে তিনি এতে বিরক্ত হয়ে বেশি দামের কি 

চাউল আছে তা জানতে চাইলেন ; আমার দোকানের দশ টাকা 

মণের চাউলও তাঁর মনঃপুত হ'ল না। এদিকে খদ্দেরটিকে হাতছাড়া 

করতেও আমার মন চায়না । আমি তখন অন্য আর এক বস্তা 

হ'তে আট টাকা মণের “একই চাউল” বার করে এনে তাকে 

জানালাম, “এই আমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম চাউল যার মগণকরা 

মূল্য আঠার টাকা । খদ্দেরটি তখন খুশি হযে এঁ চাউল*মণ প্রতি 

দশ টাকা বেশি দিয়ে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন '” 

বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্তে এই সম্বন্ধে অপর ছুইটি চিত্তাকর্ষক 

বিবৃতি উদ্ধৃত হ'ল। 

"আমি মশাই এক দেশীয় কবিরাজ। কোনও এক মহারাণীর 

টিকিৎসার জন্তে আহুত হুয়ে তেনাদের দশ টাকা মূল্যের ওষধ পাঠাই। 

এত কম মুল্যের গষধের কারণে তাঁরা আমার চিকিৎসার উপর আস্থা 

হারিয়ে ফেলেন।* এই খবর পাওয়া মাত্র আমি ক্রটি ক্বীকার করে 

* কি? আমার চাকরের এবং আমার ওষধের মুল্য হবে 

একই ?_-এইরূপ এক উক্তি অপর আর এক ধনী ব্যক্তি করেছিলেন। 
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তাদের ২৪৫ টাকা! মূল্যের ওষধ পাঠিয়ে দিই এবং ভূল ক'রে একজন 
লাধারণ লোকের ওষধ পাঠানোর জন্যে ক্ষম] ভিক্ষা ক'রে আসি।” 

এই ব্যবসা সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি বিবরণ নিয়ে 

উদ্ধত করা হু'ল। এইরূপ পাপ আজ সমাজ দেহে ব্যাপ্ত হয়ে 

পড়েছে । অথচ এই পাপের কোনও প্রতিকার নেই । 
“আমি মশাই একজন কন্ট্রাকটার। কোনও এক জমিদার 

আমাকে এবটি বাটী নির্মাণের কন্ট্রাকৃট দেন। মোট পঞ্চাশ হাজার 
টাকার মধ্যে বাড়িটি আমাকে নির্ধাণ করে দিতে হবে। ওদিকে 

ওর ম্যানেজার আমার কাছ হ'তে কুড়ি হাজার টাকার 

“কমিশন” চেয়ে বসলেন। তার সাফ কথা এইযে তা না হ'লে 

অন্ত একজন ব্যক্তি এ শর্তেই কাজটা পেয়ে যাবে । অবস্থা যখন 
এইরূপ তখন গত্যপ্তর না থাকায় আমি এ প্রস্তাবেই রাজি হয়ে 

যাই। কিন্তু এ টাকাটা ম্যানেজারকে ঘুষ স্বরূপ দিলে আমার 

লোকসান হয়। সত্যই তো লোকসান দ্বিয়ে আমি ব্যবসা চালাতে 

পারিনা । আমি তখন বাজেবা কম মুল্যের মাল-মসলা দিয়ে এ 

বাড়ির নির্মাণ কার্য শেষ করি। ঘুষের টাকাটা মালিককে এভাবে 

না ঠকালে তো৷ তা উত্তল হবে না। এই ভাবেই আমাদের তা উত্তল 

ক'রে নিতে হয়। এ টাকা ঘর থেকে আমরা কখনও দিই না। 

এরপর যদ্দি বাড়িটা পড়ে যায় এবং তজ্জনিত যদি জীবনহানি ঘটে 

তে! তার জন্টে দায়ী এ জমিদারের ম্যানেজার । কারণ উনি আমাকে 

এইরূপ অপ্রকার্ধ করতে বাধ্য করেছেন ।” 

এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন ধারা খদেরকে প্রথমে একটি বা 

দুইটি জিনিস খুব সন্ভাতেই দিয়ে থাকেন। এতে ক'রে খদেরের ধারণা 

হয় এ দোকানের ত্রব্যাদি অন্ত দোকানের তুলনায় সম্ভায় পাওয়া 
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যায়। এই যোগে খদ্দেরটিকে ছুই একটি জিনিস সম্তায় দিয়ে অন্ত 

বহু দ্রব্যাদি অত্যন্ত দপ অধিক মূল্যে বিক্রয় ক'রে থাকেন। ইহাকে 

সাধারণ ভাষায় বল! হয় “ট্রেড, সিক্রেট” বা গুপ্ত তথ্য। কিন্ত 
আসলে এইগুলি প্রবঞ্চনারই সামিল । 

এমন বহু প্রতারক ব্যবসায় ক্ষেত্রে দোকানদারদেরও ঠকিয়ে 

থাকে। এরা কোনও জনবহুল স্থানে একটা বড় বাড়ি ভাডা ক'রে 

নিজেদের কোনও নামকর] পরিবার রাজবংশের নামে পরিচয দিষে 

থাকে। এরপর কোনও স্থানীয় দোকানদারকে বেছে নিয়ে তার 

দোকান থেকে নগদে ও ধারে দ্রব্যাদি কিনতে শুরু করে দেয়। 

এইভাবে খণ-পরিশোধের দ্বারা এদের উপব দোকানদারের বিশ্বাস 

এলে এরা একসঙ্গে এরূপ বহু দোকান হ'তে বহু ভ্রব্যাদি ধারে সংগ্রহ 

ক'রে এ সকল মূল্যবান ভ্রব্যাদিসহ হঠাৎ একদিন অকুস্থল ত্যাগ 
ক'রে বাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, ফানিচারওয়াল। প্রভৃতি এমনি, 

আরও অনেকানেক ব্যবসায়ীকে পথে বসিয়ে সরে পড়ে 

থাকে। 

কলিকাতা শহরে এমন অনেক অপরাধী আছেন, ধার প্রায়ই 

ইন্স্টলমেণ্টে মূল্যবান ত্রব্যাদি কিনে থাকেন। এরা এই সকল ভ্রব্যের 
মুল্য বাবদ মাত্র একটি বা ছুইটি ইন্স্টলমেণ্টের অর্থ প্রদান করেন। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা এতটুকুও না ক'রে এঁ সকল ত্রব্যাদি 
অপর কাউকে বিক্রয় করে দিয়ে যখারীতি সরে পড়ে থাকেন। 

এছাড়া জাল ইন্সিওরেন্স এজেণ্টের ভূমিকায় অভিনয় করেও অনেক 
দুর্স্ত শহরে অর্থ অপহরণ ক'রে থাকেন। জাল ঘটক বা 

জাল দালাল সেজেও অর্থ অপহরণ করা এ শহরে সম্ভব হয়েছে। 

অধুনাকালে “বাড়ি ভাড়া করে দেব" এই স্বোকবাক্যে ভুলিয়েও 
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কেহ কেহ “অগ্রিম ভাড়া” বা পারিতোযিক বাবদ অর্থাদি নিয়েও 

লোক ঠকিয়ে থাকেন । 

এই শহরে এমন কয়েকটি চায়ের দোকানী আছো, যারা 
চায়ের জলে অহিফেন ধোয়া জল মিশিরে খদ্দেরকে খেতে দেয়। এর 

ফলে নেশার কারণে খরিদ্দারগণ প্রতিবারেই তাদেরই দোকানে এসে 

চা'পান করে। 

ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যতম অপরাধ হচ্ছে খাছ প্রভৃতিতে ভেজাল 

প্রদান । প্রকৃতপক্ষে এদের খুনীর চেয়েও অপরাধী বলা যায়। কারণ, 

এর! মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বও হত্যা করে । এই সকল লোতী ব্যক্তিরা 

সমগ্র জাতিকে বংশান্ুক্রমে অখাগ্ভ খাইয়ে পঙ্গু করে তুলে । অপরাধ 

সম্পকায় পরিসংখ্যা সংগ্রহের সময় এই সকল অপরাধীদের বাদ 

দেওয়। হয়। অথচ একই অপরাধ স্পহা সাধারণ চোর-ডাকাত্দের 

ন্যায় এই ভেজালকারী ও কালোবাজারীদেরও পরিচালিত করে ।* 

নিয়ে এই ভেজাল সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা হ'ল। 
সাধারণতঃ আট। প্রভৃতিতে শ্বেত পাথর গুড়া, চায়ের পাভার 

সহিত চামড়ার গুড়া ও ধুলাকুটা, সরিষার তেলে নিয্শ্রেণীর তেল, 

শিয়াল কাটা, নানারূপ বিচির তৈলাক্ত রস, মোটরের পেত্ৌলের 

সহিত কেরোসিন তেল, ঘ্বতের সহিত অনুরূপ গন্ধ সহকারে মোম, 

ডালদ। প্রভৃতি, বিলাতি মাটি বা সিমেশ্টের সহিত গঙ্গামৃত্তিকা, রৌপ্য 

ওস্বর্ণে খাদ এবং ছুধের সহিত ময়দা! গোলা, বিলাতী পচা দুধ ও. 

* বিদেশী কোম্পানির মালিকর! বহুদূরে থাকায় তাদের পুস্তক 

এবং অন্ভান্য দ্রব্য সস্তায় জাল করা সহজ। এর সাথে সাথে দেশ 
ভ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে শহরে নকল কর] হয়ে থাকে। 
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জল মিশানো হয়ে থাকে । শুখনা মোটর দানাকে টাটকা ও কাচা 

বুঝাবার জন্যে উহাদের সবুজ রঙ করে বিক্রয় করা হয়। যে কোনও 

থাছের গন্ধান্যায়ী গন্ধ সমূহ বাজারে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। 

এই গন্ধ যুক ঘ্ৃৃত প্রভৃতি গব্য ঘ্বৃত বলে চালানো হয়। 

যে কোনও খাছের অনুরূপ গন্ধ ভেজালকত খাছ 

ংযোজনা করা সম্ভব। ওষধে ভেজাল প্রদান করেও এর] বনু 

মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে । সাধারণতঃ ওষধের লেবেল দেওয়া শিশি 

বোতল সংগ্রহ করে উহাতে জাল ওষধসমূহ এরা ভতি করে থাকে। 

পচ] মংম্যসমূহ বরফ সহযোগে কঠিন করে উহাদের কানকোতে লাল 

রঙ প্রবেশ করিয়ে এরা খরিদ্বারদের বুঝায় যেএঁ রক্তাক্ত 
মৎসগুলি অতীব টাটকা । ছুই এক ক্ষেত্রে মাছের পেটে নেকড়। ভরে 

এরা বোঝাতে (চষ্টা করেছে যে উহা ডিমে ভরা। 'খয়ের” পর্যন্ত 
এর] মৃত্তিকা মিশ্রিত করে তা বাজারে চালায় । এমন কি প্রসাধন ও 

অন্তান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যেও এরা ভেজাল দেয়। এর ফলে 

স্বগদ্ধি তেল মেখে অনেকের মাথার চুল উঠে গিষেছে এবং সাবান 

আদি মেখে অনেকের চর্মরোগের সৃষ্টি হয়েছে । শহরে বিলাতী 
লেখার কালি এবং অন্তান্ত বিদেশী দ্রব্যের সাথে সাথে সোডা 

লেমোনেড প্রভৃতি ও সন্দেশ-রসগোল্লার জন্য তৈরি ছানাতেও ভেজাল 

দেওয়া হয়। এই ভেজাল আধিক্যের যুগে মানুষ ভেজালের কারণে 

খী-শক্তি হারায় এবং রুগ্ন ও দুর্বল হয়। 

আলু, ডিম, মাছ, ডাল, মাংস, চাউল প্রভৃতি কয়েকটি খাছ 

জাল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তা হলেও কাকর মিশান চাউল হতে 

অব্যাহতি নেই। পাথর কুচি গু'ড়োর সাথে গমের দানা গুণ্ড়ানে। 

হয়। তার পর পচ। আলু, ঘি প্রভৃতি ও মিশ্রিত ছাগ ও মেষ মাংস 
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বিক্রয় করে ভেজালকারীর। প্রতিশোধ নেয়। আরও পুরানো কাপড় 
রঙ দিয়ে ছাপিয়ে তারা উহ্! নুক্তন শাড়ি রূপে বাজারে চালিয়ে 
দিস্ছে। 

এমন বলা যায় যে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতারণার গতি পথিকীতে 

্াজ অব্যাহত। এমন অনেক জুয়েলারি দোকানী আছে' যারা 
প্রচুর খাদ-মিশান গহন] বিক্রযন করে ক্রেতাদের বিজ্ঞাপন দ্বারা 

জানায় যে, তার ইচ্ছ! করলে প্র গহন] একই দরে এক বৎসরের 

মধ্যে তাদের নিকটই বিক্রয় করতে পারে। বল। বাহুল্য, এই ভাবে 

তার্দের তৈরি গহনা তাদেরই দোকানে ফিরে এলে তাদের লোকসান 

তো হয়ই না বরং এতদ্বারা তাদের এরূপ প্রতারণ1 ধরা পড়ার 

সম্ভাবনা কম থাকে। 

এই ভেজাল প্রভৃতি অপরাধের ব্যাপকতার কারণে উহা মানুষের 

এমনই গা” সওয়1 হয়ে গিয়েছে ষে, তারা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো 

করেই না, বরং তারা মনে করে ইহা বুঝিবা এই সংসারের এক 

স্বাভাবিক পরিণতি । এই জন্ত গয়ল! দুধে জল মিশালে তারা মনে 

করে যে, উহাতে বিশ্তদ্ধ জল দিয়েছে ত'? অন্য দিকে খাছ্ভাদির 

ভেজাল সম্পর্কে তারা মাত্র ভেজালের পরিমাণের কথাই 

ভাবে। 

[ ব্যবসায়ীর। যাদের কাছ হতে ভ্রব্য কেনে এবং যাদের কাছেতা 

তার! বিক্রয় করে, এই উভয়বিধ ব্যক্তিদের নিকট দ্লাও মারার মনো- 

বৃত্তি নিয়ে তার! কার্ষে নামে । এই কারণে বড় বড় শহরে যেখানে 

অতিমাত্রায় ব্যবসায় চলে সেখানে অপরাধ-প্রবণতারও প্রাছর্ভতাব 

দেখা যায়| ] 

এই ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে বা সমর্থনে বা প্ররোচনায় বহু 

অপ-২--২৪ 
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দুর্দান্ত আনুষঙ্গিক অপদলেরও সৃষ্টি হয়েছে । এরা! বিবিধ আইনগত 

বিধিনিষেধ অমান্য করে, নিষিদ্ধ পণ্যার্দি অবৈধভাবে এক জিলা হতে, 
অপর জিলায়, এক প্রদেশ হতে অপর প্রদেশে এবং অন্ঠ রাষ্ট্রে চালান 

করে থাকে । এজন এর খুনখারাপি এবং সৈন্ত ও পুলিশের সহিত 
ঘাত করতেও পিছপাঁও হয় নি। এইভাবে তার! ব্যাপক 

অপরাধের সৃষ্টি তো করেছেই, এমন কিসেই সঙ্গে বহু অপরাধী 

পরিবার ও অপরাধী-কলোনীরও সৃষ্টি করেছে । এই সকল অপরাধি- 

গণ বড় বড় শহরের চতুর্দিক ঘিরে সাঙ্গপাঙ্গ সহ বসবাস করে । 

এই সকপ কারণে বড় বড় শহর হতে যারা যতদুরে বাস করে 
তাদের তত কম দ্রব্য সম্ভৃত স্পহা দেখা যায়। এই সকল শহর হতে 
বহু দূরে যার] বান করে তাদের মধ্যে মারপিঠ আদি শোণিতসম্ভৃত 
অপন্পুহা দেখা গেলেও (ঢুরি-চামারি আদি ভ্রবাসস্ভূত অপস্প্হা 
তুলনায় বহু কম দেখা গিয়েছে । 

[ য়োটর মেরামত প্রভৃতি টেকনিক্যাল ব্যবসায়ে লোক ঠকানোর, 

স্বযোগ অত্যধিক। এখানে এ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সত্য মিথ্য। 

বহু অবান্তর বলে এটা ওটা কেনার জন্যে অর্থ আদায় করা হয়।, 

এ সম্বন্ধে প্রফেশনাল্ ক্রাইম প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা৷ 

হুবে।] 
বহু শিল্প মালিক ইচ্ছা করে খেলো ও নিয় মানের দ্রব্য তৈরি, 

করেন। দৃষ্টাস্ত ক্বরূপ মোটর গাড়ি শিল্পের বিষয় বলা যায়। শক্ত 
মোটয় গাড়ি কিংবা বিদ্যুৎ পাখা তৈরি করলে এগুলি বহু বৎসর 

টেকে । ফলে ওদের বাৎসরিক বিক্রয় সংখ্য] কমে যায়। এরা জানে 

এ সকল প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি বিস্তবানদের কিনতেই হবে। বিদেশ 

ত্রব্য আমদানী বন্ধের পর. এ বিষয়ে দেশীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের 
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স্বর্ণ যোগ । এরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে পরামর্শ করে ক্ষণ- 

ভঙ্গুর ত্রব্য তৈরি করে করে ক্রেতাদের ক্ষতি করে। 

ফলে একটা মোটর গাড়ি ভাঙলে সে অন্ত গাড়ি কিনতে 

অপারক হয়েছে । একাধিক ব্যক্তির একই ছুরবস্থা দেখে ক্রর়েচ্ছু 

অন্য ব্যক্তি বৃথ! টাকা নষ্ট করে না। এদের অনেকে পুরানো বিলাতি , 

গাড়ি কিনতে উন্মুখ হয। ফলে, বিদেশ হতে দ্রব্যাদি আমদানী করতে 

দেওয়া হলে কেউ একটও ম্বদেশে তৈরি দ্রব্য ক্রয় করবে না। এক- 

মাত্র ফ্রি কম্পিটিশনে ভালো ত্রব্য এদেশে তৈরি হতে পারে | অন্যথায় 
এ' বিষয়ে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। 

নিয়মানের ও ভেজাল দ্রব্য বিদেশে চালান দিয়ে এ'র! স্বদেশের 

বিদেশী মার্কেট নষ্ট করেন। ফলে অন্তদের ভালো ভ্রব্যও কেউ 

সেখানে কিনতে চাননি । আমি নিজে মেহেদী পাতা গুড়োর 

সঙ্গে বালি মিশিয়ে এ মাল বিদেশে চালান দিতে দেখেছি । এই 
বদনামের জন্ত বিদেশে বহু দ্রব্যের বাজার আমর] হারিয়েছি । রাজ- 

সরকারের বিদেশে রপ্তানী মালগুলো ভালো রূপে পরীক্ষা করে 

ছাড়পত্র দেওয়া উচিত । নির্দিষ্ট সংখাতে কিছু বিদেশী ত্রব্য 

আমদানী হতে দিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত 

অপরাধের অপর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হলো। 

“অমুক জুট মিলে আমি খুউব কম মূল্যে যন্ত্রাংশ সাপ্লাই করতে 
থাকি। এত কম মুল্যে বিক্রয় করলে ত্রব্য তৈরির পড়তা৷ পোষায় ন]। 

অন্ত সকলে এতে অবাক হয়ে যায়। আমিকিস্ত এমিল হতে টুরি 
করে আনা; ভ্ব্য নামমাত্র যূল্যে খরিদ করে এঁ মিলেতেই তা লাভে 
সাপ্লাহি করেছি ।" 

গুদামে আগুন লাগিয়ে ইনসিওর কোম্পানি হতে অর্থ আদায়ও 
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করা হয়ে' থাকে। তার পূর্বে অধিকাংশ দ্রব্য অন্তত্র পাচার করা 

হয়েছে। 

ইনকাম ট্যাক্স বৈধ এবং অবৈধ ভাবে ফশাকি দেওষা বাবসার়ীদের 

অন্তম অপরাধ। বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয় হলে ৮ হাজার 

টাকা এদেরকে সরকারকে দিতে হয়। এই ক্ষতি তারা অন্ত রূপে পুষিয়ে 

নেয়। এ জন্ত ব্যবসায়ীরা তাদের বাড়ির দ্বারবান ও ভূত্যদের 

ফ্যাকটরির কম্ণৰপে দেখান । কোম্পানি হতে তাদের বেতন দেওয়া 

হয়। এমন কি নিজেদের ব্যবহৃত বাগান-বাড়িকে গেস্ট হাউস 

এবং তীর্থ ওস্বাস্থ্যপ্রদ স্বানে নিমিত নিজ বাটীগুনিকে রেস্ট হাউস 

রূপে দেখানা হয়। এ বাবদে দেয় ট্যাক্স ও মেরামতি 

থরচ কোম্পানি দিয়ে থাকে। মালিকরা তার্দের মোটর 

গাড়িগুলিকে কোম্পানির নামে বেজিস্টারি করেন এবং 

ড্রাইভারদের বেতনও কোম্পানি দিয়ে থাকে। দেশ বিদেশে 

ভ্রমণ বাবদ অর্থ ব্যবসায় সংক্রান্ত টুরের [ 1০: ] ব্যাপার বল 
হয়। এই ভাবে কেবলমাত্র আহার ও বসন-ভষণ খবচ ব্যতিরেকে 

এ"দের অন্ত খরচ নেই। এদের চিকিৎসা পর্যন্ত কোম্পানির 

ডাক্তাররা করে থাকে। এর] বনু আত্বীয়-স্বজনকেও অধিক বেতনে 

পুষেন। এই খরচ ইনকামট্যাক্স হতে বাদ যাওয়াতে এদের এতে 

লাভ ছাড়া ক্ষতিনেই। এ*রা বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করে উহা 

নিজেদের তত্বাবধানে রাখেন । ইনফ্রেটেড, খরচ দেখিয়ে ইনকাম- 

ট্যাক্স হতে রিরেট, পান। অধিকন্ত এ'রা সরকারী গ্রাণ্টও আদায় 

করে থাকেন। এই বাবদ এদের বাড়তি আয় হওয়াও সম্ভব। 
কারণ-_হিসাব পত্র এ'দেরই হেপাজতে থাকে। উপরস্ত ডিরেক্টর 

রূপে মোট! বেতনও এপর। গ্রহণ করেন। পিত। ত্রাত! পৌবর--সাবালক 
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হওয়া মাত্র ডিরেক্টর হন। এমনকি এদের বধূনা কা না করেও 

অফিস হতে মোটা বেতন নেন, এ'দের ট্রাস্টেড, ম্যানেজাররা এ 

বিষষে এদেরকে সাহায্য করেন।* 

উৎকোচ প্রদান এদের অন্ততম অপরাধ । এই ভাবে স্বার্থ 

উদ্ধারের জন্য এ"র রাজকীয় কর্মরুত্যের সৎ অফিসারগণকে প্রনুন্ধ করে. 

অসৎ করে তুলেন। বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্্ায়ত্ব করলে 

উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্ত পাপাচার বন্ধ হবে। এদের অন্য আয়ের 

সোর্স দেখানোর জন্য এ*র। কৃষিকার্য না করেও এর] বহু কৃষি জমি 

ক্রয় করে রাখেন-কারণ কষির ইনকামট্যাক্স সাধারণ ইনকামট্যাক্সের 

মধ্যে পড়ে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সামান্ধ অর্থলাভের আশায় 

দেশকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তত। এমন কি ম্মাগলড. বারুদও সমাজ 

বিরোধীদের নিকট এদের বিক্রয় করতে বাধেনি। এরূপ ক্ষেত্রে ছোট- 

বড় সব ব্যবসায়'ই রাষ্রীয়ত্ত করতে হবে। 

কোনও ব্যবসায়ী চেক দ্বারা দ্রব্য কেনেন। ব্যাঙ্কের এ চেক 

ভিসঅনার্ড হলে ফৌজদারী মামলা হয়। উহ1 এড়াতে এর তাড়া- 
তাড়ি কিছু নগদ টাকা দিয়ে বাকি টাকার জন্ত অপর এক চেক দেন। 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বাস করে উহা গ্রহণ করেন কিন্তু তীয় চেকটি ও 

ডিসঅনার্ড হয়। এই ভাবে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী উহ্থাকে দেওয়ানী 

মামলাতে পরবসিত করেন । 

কোনও এক উকিল বাবু আমাকে বলেছিলেন,--,মশাই ! সম্পত্তি 

* উচ্চ বেতনের টাইপিস্টরা এ'দের রক্ষিতা । কমাঁদের পত়ীদের 

উপরও এ"দের লোলুপ দৃষ্টি। পূর্বতন জমিদারদের অপেক্ষা! এ"র! হুখ- 

ভোগী। অবশ্য এদের সংখ্যা এখনও অনেক কষ। 
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এবং ব্যবসায় রক্ষা করতে হলে জুচচ,বী আপনাকে শিখতেই হবে । শুধু 
তাই নয়। এঁবিদ্ধা আপনার পুত্রকে এবং সময় পেলে পৌনত্রকেও 

তাশিখাতে হবে। অন্তথায় অনুদের সঙ্গে কমপিটিশনে সব কিছু 

লোপাট হবে।' 

বহু ব্যবসায়ী ফ্যাকটরি বা সম্পঙ্ডি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক হতে মোটা 

অঙ্কের অর্থ কর্জ করেতা অন্যত্র ব্যয় বা আত্মসাৎ করেন। ব্যাঙ্ক 
মামলা করে উহা ক্রোক করার পর দেখেন যে প্রদত্ত অর্থের অধধেকও 

উঠেনি। ব্যাঙ্ক কর্মাদের যোগসাজসে এই অপকর্ম কর] হয়। 



ব্যাঙ্ক স্রড 

ব্যাঙ্ক ফ্রড. কেন বা ব্যাঙ্ক সম্পকিত মামলাসকল ব'বসায় সংক্রান্ত 
অপকর্মের পর্যায়ে পড়ে থাকে । “বেয়ারার চেক" জাল বা নকল 

করে ব্যাঙ্ক হতে অর্থ আদায় এক অতি সাধারণ ব্যাপার । এই 
অপকরমে' দুর্বৃত্বেরা কোনও ব্যক্তির নিকট হ*তে কৌশলে একটি ৫২, 
১* বা ৫০. টাকার বেয়ারার চেক সংগ্রহ করে। এরপর তারা এ 

চেকের সংখ্যাগুলি কোনও এক বিশেষ কেমিক্যালের* লাহায্যে উঠিয়ে 

ফেলে, ধস্থলে ৫০*., ১০০০২ বা ৫*০০*২ টাকা লিখে এ চেক 

ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নেয়। কখনও এরা এ বিষয়ে 

ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকে। ব্রাঞ্চ বাঙ্ক- 

গুলিতে সকল সময় অধিক টাকা মুত থাকে না। এরা ব্যাঙ্কের 

কর্মচারীদের নিকট প্রথমে জেনে নেয় এদিন প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাঙ্কে 
জম! প'ড়েছে কিনা। এ টাকা এর্দিন যে ব্যাঙ্কে মুত আছে তা 

* জনম্বার্থের কারণে এই কেমিক্যালের নাম জানানো হ'ল না। 
এই কেমিক্যালের সাহায্যে অতি সহজে যে কোনও পেনমিল বা! 

কালির লেখা বেমালুম ভাবে উঠিয়ে ফেলা যায়। তবে কয়েক প্রকার 

বিশেষ ধরনের কালিতে লেখা হলে উহা! উঠানে! যায় না। ইহাতে 
কাণি চেকের শেষ ফাইবার পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে। 
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জ্ঞাত হওযামাত্র তার এ জাল চেকটি ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা 

উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও খোদ মালিকরাও 

এই সকল ব্যাঙ্ক ফ্রড. বেসে সংশ্লিষ্ট থাকেন! এদের ধূর্ততা স্থচতুর 
অভিটাররাও ধরতে অক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে “একাউণ্টে কোনও 

ভুল নেই” এইবপ সার্টিফিকেট গার। প্রতি বৎসর দিয়ে থাকেন। 

এই সকল দৃূরবত্তদের ষড়যন্ত্রের ফলে সাধু চরিত্রের অডিটাররাও 

বিনাদোষে বদনামের ভাগী হয়েছেন। আমি একবার কোনও এক 

ব্যাঙ্ক ফ্রড, কেসের অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আচ্ছা ! 

আপনি বছরের পর বছর ধ'রে অতগুলি অডিটারকে কি রপে ফশকি 

দিতে সক্ষম হয়েছেন?” প্রত্যুত্বরে অপরাধীটি নিম়়োক্ত রূপ একটি 

বিবৃতি প্রদান করে। 
“আসলে বিষয়টি থাকে আগাগোড়া মনস্তত্বমলক। অডিটার 

প্রথমে “আইটেম বাই আইটেমেব' অঙ্কগুলি মিলিয়ে নিতে থাকেন, 
এবং আমিও এ বিষণ্য তাঁকে সাহায্য করতে থাকি। নিয়ের: 

তাপিকাটি দেখলে বিষয়ট সম্যকরূপে বুঝা যাবে। 
৯/২* ০০০1৩ ৯/৫০০০| আইটেম নং ্ 

৬/৫০০০০]* ২/২০০০|০ 5 ৮ 

১/৩০৫*০1০ ্ী, ১৫০০০ রি শু 

২/৭০ ০8৫ |৩ ৯/৭০৮৩ ০ ফী ৪ 

২/১ * ০০০1০ ২/২০ ০০1০ £) € 

টাঃ ৯১৮৪৫ ০২৬ টাঁঃ ১৭৫-০ ০৯ 
পৃথক পৃথক খাতাপজ্র চেক্ ক'রে অডিটার দেখলেন, উহাতে জমা 

বা খরচ দেখানে। হয়েছে, যথাক্রমে ২০০০০২, ৫০০০০, ৩০৫০০ 
৭৩০৩৪৫২৬ ও ২১০০ ২ এবং ৫০০০১ ২০০০১ ১৫০ ০৯৬১ ৭০৮০২৬৯, 

২০০০২) ভাউচার রিশিপ্ট প্রভৃতির সহিত এই সংখ্যাগুলির কোন 
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অমিলও নেই, ইত্যাদি। অভিটারমশাই বিভিন্ন খাতা-পত্র হ'তে 

খ্যাগুলি যথাক্রমে মিলিয়ে নিয়ে উহার [ সংখ্যার ] পাশে পাশে 

একটি ক'রে টিকি দিয়ে গেলেন। এর পরই তিনি যর্দিযোগদিয়ে 

ফেলতেন, তা হ'লে তিনি দেখতে পেতেন যে, যোগফল অত্যন্তবপ বেশি 

করে দেখানো হয়েছে ; এদিকে অডিটারমশাই যে সময় যোগ দিতে 

যাবেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা এক হট্টগোল বাধিয়ে বসি, যাতে 

করে সেদিনকার যত কার্ষে তাকে ক্ষান্ত দিতে হয়। হঠাৎ উপর হ'তে 

[ ম্যানেজারের বাসা হ'তে] থালি থালি জলখাবার এসে পড়ে । 

কিংবা হঠাৎ ম্যানেজারের কোনও এক যুবতী ভগিনী বা শ্যালিক। 

আবিভূর্ত হ'য়ে খাবার খেতে অভিটারকে উঠে পড়ে উপরে যাওয়ার 

জন্য তাগিদ জানায়। এর পর তার উপরে যাওয়৷ ছাড়। 

আর গত্যন্তর থাকে না। এর পর সেখানে শুরু হয় তার 

ভগিনী কিংবা শ্যালিকার বা কন্তার গীত ও ওরিয়েন্টাল নৃত্য । 

অভিটার কর্তব্য কর্ণ পরের দিনের জন্তে মুলতুবি রেখে গৃহে গমন করেন 

বাধ্য হয়েই। কোনও কোনও সময় হঠাৎ সেখানে থিয়েটারের 

পাশও এসে পড়ে । ম্যানেজারও তখন চলুন মশাই থিয়েটার 

দেখে আসি । এখানে কাজ কর্ণ তো আছেই। ও সব কাজ না হয় 
কালই হবে-_+ইত্যাদি বাক্য ব'লে অডিটারকে নিয়ে ট্যান্সিতে উঠেন । 

কখনও বা হঠাৎ ম্যানেজারের বাড়ি থেকে এক ছঃসংবাদ এসে পড়ে। 

এর ফলে অডিটারকে এমনিই কাধে ক্ষান্ত দিতে হয়। কখনও 

কথনও অকারণে ঝগড়াঝাটি করেও অডিটারকে এ দিনের মত কার্ধে 
ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা হয়েছে । অর্থাৎ কিনা ষোগ দেওয়ার কার্য শেষ 

না করেই অভিটারকে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরতে হবেই । এমন কি ক্ষেত্র 

বিশেষে স্বল্প মাত্রায় আগুন পর্যত্ত লাগিয়ে তা পরে নিবানে! হয়েছে। 



“অপজাধ-বিজ্ঞান ৩৭৮ 

অডিটার চলে গেলে আমরা প্রয়োজনমত সংখ্যাগুলির 

পার্থ্ে প্রদশিত লম্বালদ্ি দাড়ি ছুইটির ওপারের [চিত্র 
দেখুন ] সংখ্যাগুলি যোগ করেদিই। অর্থাৎ মূল সংখ্যাগুলির 
সহিত প্রতি লাইনেই প্রযোজন মত একটি বা দুইটি ডিজিট 

[ সংখ্যা ] আমরা যুক্ত করে দিই, যাতে করে যোগফলের মধ্যে 
কোনওরূপ ভুলচুক ধবা না পড়ে । পরের দিন কাজে এসে অভিটার 

সাহেব দেখে নেন কোন্ কোন্ সংখাাব উপর তিনি টিক্ দিষে গেছেন। 

এইগুলি পূর্ব দিন মিলিয়ে নিষে তিনি টিক মেরে গেছেন। এই জন্ভে 

এগুলি তিনি আর পুনরায় পরীক্ষা করা প্রযোজন মনে করেন না। 

এদিকে এ সংখ্যাগুলির সহিত যে আমরা প্রষোজনমত একটি বা 

দুইটি সংখ্যা যোগ করে দিষেছি তা তিনি দেখেও দেখতে পান ন'। 

তব ধারণ] হয় এগুলি পূর্ব দিনেও এরূপ ভাবে লেখা ছিল। অত 

খুটিনাটি মনে রাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয। অডিটাবমশাই 

এইবার নিঃসন্দেহে সংখ্যাগুলি যোগ দ্বিষে যোগফগগ মিলিয়ে দেখেন 

যে, উহাতে কোনও রূপ ভুল নেই। তিনি তখন হেড. অফিসে [বা 

গভরননমেণ্টে ] রিপোর্ঠ দাখিল করে দেন, যে, হেড, অফিসে বা অন্তত 

পাঠান মূল সংখাযাতে কোনওবপ ভুল নেই। খাতাপত্র চেক করে 

তিনিও এ সংখ্যাটি [ যোগফল ] নিভু ভাবে পেষেংছন, ইত্যাদি | 
এভাবে রিপোর্ট দাখিল করাব জন্যে এ সকল হিসাব পবীক্ষকও 

[ £801001] এই সকল তহবিল তছরুপের ব্যাপারে পবোক্ষভাবে 

একরকম বিনাদোষেই জড়িয়ে পড়ে থাকেন। সাধারণ দৃষ্টিতে 

এ'দেরও একজন অপরাধী মনে হয। কিন্তু আসলে এ'র৷ থাকেন 

সম্পূর্ণূপেই নির্দোষ । 

এই ব্যাস্ক ফ্রড, সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি তুলে দেওয়! 
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হল। এই বিবৃতিটি হতে ব্যাঙ্ক ফ্রড. সম্বপ্ধে অনেক কিছু বুঝা 
যাবে। 

“আমি প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রায় বারোটি ছোট ছোট ব্যাঙ্ছে 

একাউন্ট খুলে দ্িই। এই সকল একাউন্টে আমর! শ্বল্ল মাত্র টাকা 
রেখে থাকি। এর পর আমর] কয়েকটা! বোগাস্ অর্ডারের কাগজ 

তৈরি করে নিই। বড় বড় অফিল হ'তে ছাপানে ফর্ম সংগ্রহ তো 

আমর! করিই; এ ছাড়া এ অফিসের বড় সাহেবদের সইও-_ 

আমরা জাল করেছি। প্রায় একলক্ষ টাকার অর্ডারসহ জাল 

কাগজপক্র আমরা কোনও একটি ব্যাঙ্কে জম! দিয়ে উহার স্বপক্ষে 

আমরা হাজার পঞ্চ'শ টাকা কর্জ করে নিই। এক লক্ষ টাকার 

কাগজপত্র জামিন হিসাবে পাওয়ায় এঁ অর্থের অধে ক টাকা আমাদের 

কর্জ স্বরূপ দিতে বাঙ্ক সহজেই রাজি হয়ে থাকে । এর কিছুদিন পর 

ব্যাঙ্ক এ সকল কাগজপত্র কথিত অফিসে টাকা আদায়ের জন্যে দাখিল 

ক'রে থাকে-কিন্ততা করলে কি হয়। এ অফিসেরই কর্চারীদের 

মধ্যে আমাদের লোক থাকায় & সকল কাগজপত্র আমাদের কাছেই 

ফিরে আসে। ওগুলো এ অফিসের করত ব্যক্তিদের নিকট কদাপি 

পৌছায় না। এ ব্যাঙ্ক যদি খুব বেশি তাগিদ দিতে থাকে তা হলে 
এ অফিসেরই এক কর্মচারীর মারফৎ মাত্র একটা বা দুইটা বিলের 

টাকা এ অফিসের আসল কর্তাদের অজ্ঞাতেই আমরা জম দিয়ে 

দিই। এখন জিজ্ঞাম্য হ'তে পারে এই টাকাটাই বা আমরা পাই 

(কোথা থেকে? কারণ, চুরির বা জুয়োচুরির টাকাটা আমর! সঙ্গে 

সঙ্গেই ভাগ বাটোয়ারা করে নিই। আসলে প্র ভাবে টাকা জমা 

দেওয়ার ব্যাপারটি হয়ে থাকে এইবূপ ঃ এ্রব্যাঙ্কের তাগিদ অত্যধিক 

হব! মাত্ত আমরা এরূপ জাল কাগজপত্র অপর আর একটি ব্যান্কে 
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জম] দিয়ে এ ভাবেই বহু টাকা কর্জ করে নিই,এবং এই কজ” করা 
টাকাব কিছুটা অংশ এর ভাবে লোক মারফৎ পূর্বেকার ব্যাঙ্কে 
পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। এই ভাবে অত টাকা পরিশোধ করায় 

আমাদের উপর এ ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর ফলে 

পরের বাপ আমরা আরও অধিক কর্জ পেয়ে থাকি। এই ভাবে 
এক সঙ্গে চার বা পঁ।চটি ব্যাঙ্কেব সহিত লেন-দেনের কারবার “ক'রে 

শেষ ধরাবর আর সামলানে! অপস্ভব হয়ে উঠলে আমরা 

যাকিছু টাকা পাবার ত! পেয়ে নিয়ে কারবার উঠিয়ে রাতারাতি 
সরে পড়ে থাকি। এতে করে এ কল ব্যাঙ্কাররা আমাদের নাগাল 

আর পায় না। আমর] সরে পড়ার পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা খোঁজ 

নিয়ে জানতে পারেন যে, এত দিন য| কিছু কাজকর্ম বা কারবার তা! 

তারা একট ঠগী দলের সঙ্গে করেছেন এবং তারা এ'ও জানতে পারেন 

*যে এ অফিসের কর্মকর্তারা .এই সকল কাগজপত্র সম্বন্ধে একবারেই 
ওয়াকিবহাল নন ।” ৃ 

কোনও কোনও সময় ছুষ্টপ্রকৃতির পোস্টাল পিওনদের সহযোগিতায় 

এই ব্যাঙ্কের প্রতারণার কাধ সমাধিত হয়ে খাকে। অনেক সময় 

নাগরিকরা! খামের ভিতর করে সই করা চেক পাঠিয়ে থাকেন। 

অসৎ প্রকৃতির পোস্টাল পিওনরা এ সকল থাম বা লেপাফা তীত্র 

আলোকের সম্মুখে গ্স্ত ক'রে বুঝে নেয় যে এ খামের ভিতর চেক্ 

আছে কিনা? এই ভাবে চেকের সঙ্ধান পাওয়া মাত্র তারা খামখানি 
গাপ করে কিংবা উহা ভেপারের [ বাম্প ] মুখে ধরে খুলে ফেলে এ 

খামের ভিতর হতে চেকখানি বার করে নিয়ে এ সকল 

ছুবুতিদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। এর পর দুর্তিরা উহাতে 

লিখিত (অর্থের) সংখ্যা ফেমিকেলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে: 
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উহা দশগুণ করে জাল সই-এর দ্বারা উহা নিজের নামে এন্ডোস 

ব। খারিজ করিয়ে এ চেকৃটি কোনও একটি ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে 
নিজের একাউণ্টে জমা করিয়ে নেয়। এই উদ্দেশ্বে দুরবত্তিরা ছাট 
ছোট ব্যাঙ্কে মিথ্যা নাম নিষে [ বাস্বনামে | ছোট ছোট কয়েকটি 

একাউণ্টও খুল থাকে । এই ছোট ব্যাঙ্কটি তখন বড় ব্যান্কে এ 
চেকটা পাঠিয়ে দিয়ে উহ] ভাঙিয়ে শিয়ে থাকে । ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে 

চেক পাঠানোর ফলে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহেরও উদ্রেক হয় 

না। এইজন্ত এ ড্আরকে সনাক্ত করারও কোনও রূপ প্রশ্ন উঠে 

না। ওরা সনাক্ত না হলে অতগুলো টাকা হয় ত বড় ব্যাগ ওদেরকে 

দিত না। এ্ট ভাবে ছোটব্যাঞ্কের সাহায্যে এ বড় ব্যাঙ্কটি হতে 

সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিয়ে দৃবৃস্তটি শহর ত্যাগ ক'রে বেমালুম সপে পড়ে 
থাকে। ছোট ব্যাঙ্কগুলির টাকার খশকতি থাকায় উহার রিন। 

ইণ্টে[ড।কৃশনে সকল ব্যক্তিবই অর্থাদি জমা নিয়ে থাকে। 

এই সকল চোবাই চেক অন্তান্ত উপায়েও ভাঙিয়ে নেওয়া হযে 

থাকে। এই ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা কোনও 'দাকানে একটি জাল বা! 

চোরাই চেক প্রদান করে বহু টাকার মুল্যের দ্রব্য কেনে । নোকানী 
নিজের ব্যাঙ্কের একাউণ্টের মাধ্যমে কথিত ব্যাঙ্ক হতে এ চেক ভাঙিয়ে 

নিয়ে তবে ছুব্গ্ত্দের ,বিক্রীত ভ্রব্যাদির ডেলিভারি দিয়েছে। 
পরে পুদিশ এ ছইটি ব্যাঙ্কের সাহায্যে এ দাকানীকে আবিষ্কার 

করেছে। কিন্তু এ সময় প্রকৃত চোরকে সব ক্ষেত্রে খুজে বার 

করতে না পেরে পুলিশ প্র জাল চেকের দায়ে এ নির্দোষ 

ব্যাপারীকে হায়রানি করেছে ।” 

অপর আর এক ব্যাঙ্ক ফ্রড. সংক্রান্ত অপরাধী আমার নিকট 

এএইর্প এক বিবুতি দিয়েছিল। 
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"আমরা প্রথমে একটি জাল রেলওয়ে রিশিপট্ যোখাড় করি-_-এঁ 
রেলওয়ে রিলিপ্টে প্রায় ২****. টাকার মুল্যের ভ্রব্যের কথ] লিখা 
থাকে। এর পর আমরা কোনও এক ব্যাঙ্কে এ রিশিপ্ট দাখিল ক'রে 

উক্ত ব্যাঙ্ককে উক্ত দ্রব্যাদি খালাস করে নেবার জন্যে অথোরাইজড, 
করে দিয়ে থাকি। এর পর এ ভ্রব্যের বিনিময়ে আমর] যৎসামান্ত 

আড'ভান্স স্বরূপ চেয়ে নিই । অত টাকার ভ্রব্য হেপাজতে থাকায় 

উক্ত ব্যাঙ্ক আমাকে একটা ৫*২ বা ৫০*২ টাকার চেক এমনিই লিখে 

দিয়ে থাকে। এই চেকটির অঙ্ক আমরা যথা নিয়মে কেমিক্যালের 

দ্বারা উঠিয়ে ফেলে উহাতে একট] ৫০**২ বা ৫€০০*০ টাকার মোটা 

অস্ক খুশিমত লিখে নিয়ে উক্ত চেক আমরা যথাসময়ে ভাঙ্গিয়ে 

নিয়ে সরে পড়ে থাকি । নিমের সইটি এবং চেকের নম্বর ঠিক থাকায় 

ব্যাঙ্ক নিঃসন্দেহে আমাদের উক্ত অর্থ প্রদান করে থাকে। কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে আমরা দুর শহরে একট! ছোট ফার্ম খুপে বড় শহরের 

কোনও এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে এ স্থান হ'তে চিঠিপত্র চালাতে থাকি। 

এর পর প্রর্ূপ একট] রেলওয়ে রিশিপ্ট দাখিল করে এ ব্যাঙ্কের নিকট 

আমর! টাকা আমানত চাই । এ রিশিপ্টে আমরা লিখিয়ে দিই যে 

৭* টিন প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোনও.ছুরূপ্য দ্রব্যাদির কথা, আসলে 
কিন্তু এ টিন বা পিপাগুলিতে থাকে সিমেন্ট, টিন বা মাটি। ব্যা্কের 
লোকেরা যথারীতি রেলওয়ের গুদামে এসে এ্রটিন বা পিপা গুনে 

দেখে নেয় যে উহা ঠিক আছে কিনা কিংবা কোম্পানির লোকেদের 

নিকট হ'তেতদন্ত ক'রে জেনে নেয় এরূপ পিঁপা যথার্থই বুক করা' 

হয়েছে কিনা । এর পর ব্যাঙ্ক এ প্রাটিনামের মুল্যের অধে“ক টাকা' 
প্রতারকদের কর্জ স্বরূপ প্রদ্ধান কয়ে উ মাল এ রিশিপ্টের সাহায্যে 

রেলওয়ে হ'তে ছাড়িয়ে এনে গুদামে তুগে দেখতে পায়ষে উহাতে 
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প্রাটিনাম নেই। ওগুলোতে ভরা আছে মাত্র সিমেন্ট বা 
যাটি। 

ইহা ব্যশীত ব্যাঙ্কের কোনও কোনও কর্তাব্যক্তিও তাদের 

থাতকদের ঠকিয়ে থাকেন। এরা জেনেশুনে এমন সকল ব্যক্তিকে 
ওভারড্রাফংট বা কর্জ দেন, যশরা কিনা কম্মিনকালেও এ টাকা 

পরিশোধ করতে পারবেন না। আসলে এই সকল বাহিরের দুর্বৃত্তদের 

সহিত তাদের আধাআধি হিসাবে বখরা হয়ে থাকে। এই জন্তে 

ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা এমন সব সম্পত্তি জামিনস্বরূপ গ্রহণ করেন 

“কর্জ দেওয়া অর্থের” তুলনায়, যার কিনা কোনও মূল্য নেই। 

এখানেও এরূপ আধাআধির হিসাবে বখরার বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। 

এই.সম্বন্ধে নিয়্ের বিবৃতিট বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগা । 

“আমি একজন অমুক ব্যাঙ্কের কর্মচারী, নিজেই নাজদের ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা ধার করা শো পায় না। তাই আমি আমার এক 

নামকর] বন্ধুব কাছে এসে প্রস্তাব করি, দেখ ভাই, তুমি জানো 

আমি একজন ব্যবপাদার। প্রায়ই নানারূপ দেণা-পাওনায় আমাকে 

জড়িয়ে পড়তে হয়। এজন্যে আমি বেনামীতে একটা একাউণ্ট 

খুলতে চাই। মনে করছি তোর নামেই একাউণ্টটা খুলব। 

টাকাকড়ি যা জম! দেবার তা আমিই দেব। তুই মাঝে মাঝে 

একটা করে সই দিয়ে যাবি। এজন্টে মাসে মাসে তোকে আমি ৫৭২ 

টাক! ক'রে তোর পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়ে যাব। বন্ধুবর ব্যাঙ্কের কার্য 

সম্বন্ধে কোনও কিছুই বুঝতেন না। এজন্তে তিনি সহজেই আমার 

এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এর কয়দিন পর হ'তেই আমি 

আমার 'নিজের সাহায্যেই” আমার ব্যাস্ক হতেই ওভার ড্রাফউ নিতে 
শুরু করে দিই। এই টাকা হ'তে আমি তিন চারটি কারবারও শুরু 
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করে দিই । আমার ইচ্ছা ছিল এই সকল কারবার ফে"পে উঠলে 

আমি এই সকল কর্জ বন্ধুর মারফৎ কারবার হ'তেই শোধ করে দেব। 

কিন্তু ব্যবসার ক্ষেবে অনন্িজ্ঞ থাকায় আমার ব্যবসায় ফেস হয়। 

এঁ টাকা পরিশোধ করতে আমি অপাবক হই | এইভাবে আমি নিজের 

ও এ বন্ধুর এবং তৎসহ এ ব্যাক্কেরও বিপদের কারণ ঘটাই।” 

আত্মীয়বাৎসল্য বা বদ্ধুপ্রীতির কারণে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ দ্বারা 
অবাঞ্চনীষ বা অনুপযুক্ত ব্যক্িদের ব্যাঙ্কের কর্মে নিযোগ করার 

অবশ্স্তাবী ফন স্বরূপও অনেক ছোট-খাটো নূতন ব্যাঙ্কের পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে । কোনও কোনও ব্যাস্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কে জমার জন্যে কিছু 

টাকার আমদানী করতে সাহায্য করার জন্তেও বিনান্ুপন্ধানে যাকে 

তাকে ব্যাঙ্কের কর্মে নিগুক্ত কবে থাকেন । এই সকল ব্যক্তি দ্বারা 

তহবিল তছ.রুপ আদি অপকর্ করা অসম্ভব নয। নবজাত দেশীষ 

ব্যাঙ্কগুলির পতনের জন্যে এইরূপ নিবিচার কর্মচারী নিমোগও বহুপ 

পরিমাণে দায়ী থাকে। £ 

[এমন অনেক ব্যবসাধ প্রতিষ্ঠানের অসাধু মালিকের কাহিনী 

শুনা গেছে যশারা নানাবিধ কৌশলে গথমে ব্যবপায়ের সমুদয় 

পুণজিপাতি সরিয়ে ফেলেন । এ ব্যবসাষ প্রতিষ্ঠানটিকে হঠাৎ 
লিমিটেড. ক'রে শেয়ার বিক্রষ করতে শুরু করেন। এছাড়া এমন 

অনেক ব্যক্তিও আছেন ধারা ব্যবপাক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ 

ব্যক্তিকে বহু লাভের কখা ব'লে ব্যবসায় নামিয়ে তার অর্থ অপহরণ 

করে থাকেন । মানুষের লে।ভ তার ক্রোধের গ্তার মানুষের স্বাভাবিক 

বুদ্ধি হরণ করে থাকে । এই কারণে বনু ব্যক্তি দুর্বৃত্তদের সকল কথাই 
শ্বাস করে যান। এইকপ অবস্থায় কোনও এক অসংশ্লিষ্ক অভিজ্ঞ 

পক্ষের মতামত নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ কর] বিধেয়। ] 
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কোনও কোনও দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ের কারণে পন্রীগ্রামে এসে 

দোনাখেল* বাাক্কেরও প্রবর্তন করে লোক ঠকিয়েছে। এই ব্যাঙ্ক 

খুলে এর! প্রথমে জানিয়ে দেয় যে, এক টাকা রাখলে ছ'টাকা দেওয়। 

হ'বে। অর্থাৎ কি'না জম] অর্থের দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'বে। 

প্রথম প্রথম এরা কয়েকজনকে প্রতিশ্রতি মত দ্বিগুণ অর্থ দিয়েও 

থাকে। কিন্তু পরে অনেক টাকা জম পড়লে এপ্রা একদিন সমুদয় 
অর্থ নিয়ে সরে পড়ে থাকেন । 

আধুনিক ব্যাঙ্কগুলির স্ট,ও, রুম্গুলি দুর্ভে্ধ রূপে তৈরি করা হয়। 
বহুদিন যাবৎ বহু জনের চেষ্টা ব্যতিরেকে উহা ভাঙা বা লুঠ করা 

সম্ভব নয়। অধুনা কালে তহবিল তছ.রুপ, জালিয়াতী ও প্রতারণা 

ব্যতীত ব্যাঙ্কে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। এ"জন্ত এই অপকর্মের 

সাফল্যের জন্ত বহ্ুপ্রকার প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সৃষ্ট হয়েছে । ইহাদের 

একটি চিত্বাকর্ষক বিলাতি পদ্ধতি নিয়ে উদ্ধাত করা হলো । 

'আমি অপকর্ম দ্বারা সংগৃহীত পঞ্চাশ হাজার টাক] অমুক ব্যা্কে 

গচ্ছিত রাখি । এর পর শেয়ার কেনাবেচার সংবাদ সংগ্রহের 

অজুহাতে প্র ব্যাক্কের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আলাগ জমাই। কয়েকবার 
তাদের ম্যানেজারকে শ্ব-বাটীতে নিমন্ত্রণ করে [কক্টেলপার্টি] আপ্যারিত 
করেছি। একদিন আমি বিব্রত ভাব দেখিয়ে এ ব্যাঙ্থের ম্যানেজারকে 

বলি,_ মশাই ! আমার এক নৃতন পার্টনারকে ত্রিশ হাজার টাকার 
একটা চেক কেটে দিয়েছি । সেটা সে ওখানে ভাঙাতে না পারুলে 

আমার বিপদ । লোকট! স্পর্শকাতর ব্যস্তবাগীশ পাগল টাইপের 
অদ্ভুত মান্য + আমার উত্তরে এ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভয় দিয়ে 

আমাকে জানালো যে--তাতে আর অন্বিধে কি? আমর! সবাই 

জানি যে আমাদের এই ব্যান্ধে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা 
অপ-২--২৫ 
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এখনও পর্যন্ত জমা আছে। আম কর্মচারীদের বলে দেবে! যে 

তার! যেন একটুও দেরি না করে তাকে এটাক! দিয়ে দেয়।” আমি 

এইবার একটু আশ্বস্ত ভাব দেখিয়ে পুনরায় এ ষ্যানেজারকে অনুযোগ 
করে বললাম,--কিস্ত কথা হচ্ছে এই যে কোন্ কাউন্টারে উনি বাবেন 
তার ঠিককি? আপনাদের ওখানে তো সর্বশুদ্ধ বারোটা কাউন্টার 

আছে। এ অন্ভুত রাগী লোক সেখানে একটু মাত্র দেরি হলে রেগে 
এ স্থান ত্যাগ করবে। এতে আমার যে কিক্ষতি হবে তা আপনি 

বুঝবেন না। প্র সকল কাউণ্টারে বহাল কর্মচারীরা আপনার 

উপদেশের অপেক্ষায় বা খাতাপত্র চেকেতে একটু দেরি করলে 'উনি 
অনর্থ বাধাবেন। আমার এবংবিধ বিব্রত ভাব দেখে এ ব্যাঙ্কের 

ম্যানেজার দয়া পরবশ হয়ে প্রতিটি কাউণ্টারে হুকুম দিলেন যে 

আমার সই করা অতো টাকার চেক পাওয়৷ মাত্র এক সেকেণ্ডের 
মধ্যে যেন এ চেকের বাহুককে এ টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়। এর 

পরদিন সকালে বারোটি লোক বারোটি এ অঙ্কের চেক সমেত এ 
ব্যাঙ্কের বারোটি কাউণ্টারে এসে উপগ্িত হয় । আমার প্রেরিত 

বারোটি সহকারী এ বারোটি কাউন্টার হতে এক সেকেণ্ডের মধ্যে 
অতো টাকা তুলে নিতে পারে। এই ভাবে এ্রব্যাঙ্কে আমার জমা 

টাকার বহুগুণ বেশি টাকা আমি তুলে এ শহর হতে সরে পড়ি ।” 



ডাঁকঘরে অপকর্ম 

ব্যাঙ্ক ফ্রড প্রভৃতি অপকর্ধ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পোস্টাল 
বা ভাকখর সংক্রান্ত অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। ডাকঘরে আমরা 

চুরি এবং জুয়োচুরি উভয়বিধ অপরাধই সংঘটিত হ'তে দেখি । 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ডাকঘরের চোরের! অত্যন্তরূপ চতুর হয়ে 
থাকে। নিয়ের দৃষ্টান্তটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। 

মুরোপে এমন অনেক ডাকঘরের অপরাধী আছে যারা পোস্ট 
অফিসের মারফৎ একটি কাঠের ছোট বাক্স পার্শেল ক'রে পাঠায় । 
এঁ বাক্সের উপরে তার? লিখে রাখে “সোনার গহনা, মূল্য ২৫০০২ 
টাকা” । আললে কিন্তু পার্শেলে কোনও গহনা থাকে না, গহনার 

পরিবর্তে তারা কয়েক টুকরা পাথর ও তৎসহ একটি জীবন্ত ঈছুর 
অক্সিজেন গ্যাস সহ এ বাক্সে পুরে রাখে । এর পর যথারীতি 
উপরে সীলমোহর এ'টে তার বাক্সটি পার্শেল করে অপর আর 

এক অপরাধীর কাছে ডাকঘর়ের মারফৎ পাঠিয়ে দেয়। এদিকে 
ইছুরটি বাক্সবন্দি হয়ে বসবাস করতে ম্বভাবতঃই রাজি থাকে না” 

পধিমধ্যেই & জত্তটি বাঝটি দন্ত ঘারা ফুটা ক'রে বেমালুষ বার হয়ে 
যায়। এদিকে যথাস্থানে বাক্সটি পৌঁছানোর পর বাক্সটির মধ্যে 

একটা ছিত্র দেখা যায়। এই অবস্থায় বাঝটি প্রা্থ হওয়ায় এ 

অপরাধীটি বাসটি গ্রহণ করতে অন্বীকৃত হয় এবং পোষ্ট অফিসের 
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নিকট পার্শোলর মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করে থাকে । ম্বভাঘতঃ 

সকলের মনে হয় যেকেবা কাহার বাঝ্সটি এরূপ ভাবে ফুটা করে 

গহনাগুলি বার করে নিয়েছে । পোস্ট অফিসকেও বাক্সটির প্রেরককে 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্শেলের যুলয বাবদ সমস্ত টাকা খয়রাত দিতে বাধ্য 

হতে হয়। 

চৌর্য অপরাধের এই পদ্ধতিটি যে একটি অদ্ভূত পদ্ধতি ভাতে 
আর কোনও সন্দেহ নেই। এদেশেও পোস্টাল পার্শেলগুলি হামেসাই 
অপহৃত হয়ে থাকে। অনেক সযয় পোস্টাল কর্মচারীদের যোগ 

সাজসেও এই সকল চুরি সংঘটিত হয়ে থাকে । কখনও এ সকল 
কর্মচারীদের কেহ কেহ নিজেরাও চুরি করে থাকেন। কেহ কেহ 

আবার এইরূপ ছোট-খাট চুরিকে “পাওনা” নামে অভিহিত করে, 
থাকেন। এই সকল কর্মচারীদের পত্বীদের প্রায়ই বলতে শুনা গেছে, 

“এই সব জিনিস উনি অফিসে পেয়ে থাকেন।” মা লঙ্ষ্মীরা বুঝেও 

বুঝতে চান নাযে এইগুলি তাদের স্বামীরা অফিস হ'তে চুরি করে 
এনেছেন। কোনও কোনও রেল কর্মচারীর শ্রীদেরও এরূপ বলতে 
শুনা গেছে। এই সকল ছোট বড় পার্শেল পোস্ট অফিস ও ট্রিমার 
এবং রেল প্রভৃতি স্থান হতে অপহৃত হ'য়ে থাকে । দুঃখের বিষয় 

এই সকল ভদ্রসন্তানদের এসকল ভ্রব্যের প্রেরকদের শ্ত্রী-পুত্রের কথা 

একবারও মনে হয় না। এ একটুকরা ত্রব্য, তা যত কম যুল্যেরই হোক- 
না কেন-_এ ভ্রব্যটির জন্তে তাদের স্ত্রা-পুত্রেরা কত অধীর হয়ে প্রতীক্ষা 
করে থাকে দুরদেশ হ'তে আগত তাদের স্বামী, পুত্রের বা! প্রিয়জনের 

এ স্মতিচিহমকল তাদের কতটা আনন্দ প্রদান করতে পারে, ভার, 

শতাংশের একাংশও বুঝলে এ সামান্ত ভ্রব্যের জন্তে তারা এইরূপ 
জঘন্ত চৌর্ধ কার্যে কখনও লিগ্ড হতেন না। আমি এই সকল 
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ভত্রসস্তানদের নিজেদের স্ত্রী-পুত্বের ও বিদেশস্থ প্রিয়জনদের কথা স্মরণ 

করে বিষয়টি অনুধাবন করবার জন্যে অনুরোধ করি। 

“টেলিগ্রাফ সথইঙ্ডিলিঙ” ডাকঘর সংক্রান্ত একটি অন্যতম অপরাধ। 
সাধারণতঃ টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারের ষাহায্যে এই সকল অপরাধ 

সংঘটিত হয়ে থাকে । এই সকল অপরাধীরা কোনও ব্যবসায় 

প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্মচারী বা প্রতিনিধি ব্যবপায় সংক্কান্ত কার্ধ 

ব্যপদেশে বিদেশে যাচ্ছে কি'না তা সাবধানে খবর নেয়। এন্বপ 

কোনও খবর পাওয়া মাত্র এরা এ্রব্যক্তির পিছু পিছু ধাওষা ক'রে 

তার গন্ভব্য ম্বানে এসে হাজির হয়। পথিমধ্যে [ট্রেনের কামরায় ] 

ব্যক্তির সহিত সংলাপ ক'রে প্রয়োজনীর তথ্যাদ্দিও তারা সংগ্রহ 

ক'রে নিতে ভুলে না। এর পর কথিত শহরের বা জনপদের কোনও ' 

দোকানে এসে তার! কিছু দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় ক'রে এ দোকানদারকে 

এইরূপ অনুরোধ জানায়-- দেখুন! আরও কিছু দ্রব্যাদি আপনার 

দোকান হ'তে আমি খরিদ করতে চাই । কিন্ত মশাই, আমাদের টাকার 
একটু কম পড়ে গেছে ।, আমাদের কলিকাতার ফার্ষে টেলিগ্রাম 

ক'রে দিচ্ছি, আপনার এই ঠিকানাতেই তারা টাকা পাঠাবে। 
দয়া করে পিওনকে ও বিষয়ে বলে রাখবেন।” দোকানী 

দেখে লোকটি তার একটা বড় দরের খরিদ্ধার। তাই তার এই 

প্রস্তাবে তারা আননের সহিতই রাজি হয়ে যায়। সাধারণতঃ অমুক 

ব্যক্তিরূপে কাহাকেও কেহ রীতিমত সনাক্ত না করলে পোস্টাল 

পিওনরা অত টাকা কাহাকেও ডেলিভারি দেয় না। এই কারণে 

দুরবৃভ্তর! এ দোকানদাযারর সহিত এরূপ: ব্যবস্থা ক'রে কথিত ফার্ের 
কর্মচারী বা এজেন্টের নাম দিয়ে তাদের ব্যবসায় কেল্ে কোন 
এক জরুরি কার্ধের উল্লেখ করে টাকা পাঠানোর জঙন্কে অনুরোধ 
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জানিয়ে তার” করে দেয়। এর পর যথারীতি দোকানের ঠিকানায় 
টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা এলে অপরাধীটি এ টাকা জাত্রসাৎ 
করে বেমালুম সপে পড়ে থাকে । সাধারণতঃ, ব্যবসা কেনের বাঃ 

অফিসের নাম নিয়ে মূল ব্যবসায় কেন্ত্রগুলিতে এরূপ ভাবে টাকা 
পাঠানোর জগ্গে অন্থর়োধ করে 'তার' পাঠান হয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ এই সকল ঠগীরা, ষে শহরে ব্যবলায় প্রতিষ্ঠানটির 
হেড অফিস থাকে সেই শহর হতে অপর এক শহরের উক্ত ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানটির ব্রাঞ্চ অফিসে “তার করে জানায় “অমুক ব্যক্তি অন্ভাই 
ওখানে পৌঁছাবে । তাকে এত টাকা আপনারা দিবেন ইত্যাদি।” 
ব্যবস্থা মত ছূর্বত্বদল এ ছোট শহরটিতে এ সমযেই হাজিব থেকে 

'পূর্ব ব্যবস্থামত টাকা নিযে থাকে । এছাড়া প্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা 

বা আত্বীয়বর্গেব নাম নিয়ে দেশগ্ক অধ্ভিভাবকদের নিকট টেলিগ্রাম 
প্রেরণ করেও দুবৃত্তরা অর্থাত্রি অপহরণ কবে থাকে । এই সকল 

অপকর্মে দুর্বৃস্তগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পোস্টালংপিওনের যোগ- 

সাজসে পোস্টঅফিস থেকেই অর্থাদি গ্রহণ করে সরে 

পড়েছে । 
কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকা জিলায় কোনও এক দূর্ব্ধদল এক 

অভিনব উপায়ে এইরূপ অপকার্য করতে পেরেছে । এরা টেলিগ্রাফ 

লাইনের ধারে একট নির্জন স্থান বেছে নিয়ে একটি টেলিগ্রাফিক 

ষত্ত্ বলিয়ে--এ যন্ত্রের সহিত সরকারী টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ 

খবটিয়ে বহু জাল [ ভুয়া ] টেলিগ্রাম বিভিন্ন বাবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে 
পাঠিয়ে দিয়েছে । এই দুবৃত্ধপলের অপরাপর ব্যক্তি যথাসঙ্গয়ে 

যথাস্থানে উপস্থিত থেকে এ ব্যবসার প্রতিষ্ঠান হ'তে অর্থাদি প্রহণ 

করে সরেও পড়েছে । 



ডাকাতি 

ডাকাতি অপরাধের প্ররূত সংজ্ঞা ভারতীয় দপ্তবিধি গ্রন্থে দেওয়। 

হয়েছে । কতিপধ ব্যক্তি আপন স্বার্থে একটি বাটী লুঠ করলে আমরা 
তাকে ডাকাতি বলি। কিন্তু সহত্র ব্যক্তি একত্রে একশত বাটী লুঠ 
করলে তাকে আমরা ডাকাতি না বলে তাকে বলি জনবিক্ষোভ। 
কারণ এই শেষোক ক্ষেত্রে তারা মাত্র সংখ্যার জোরে ভার্দের এই' 
অপকর্মের রাজনৈতিক বা অর্বনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। 

অন্থদিকে এ পথষোক্ত বাঞ্জিবা শাদের সংখ্যার নগণ্যতার জন্য এরূপ 

এক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি ব'লে তার্দেস আমরা বলেছি ডাকাত 

এবং তাদের এ অপকর্ম বোধ করতে না পারায় রক্ষীকুলকে আময়া 

দায়ী করেছি । আমাদের কেহ কেহ আবার প্রথমোজদের প্রতিরোধ 
নাকরাব জন্ত এবং দ্বিতীয়োক্তদের [ উৎপীড়ন করা হয়েছে এই 
অছিলায়] প্রতিরোধ করার জন্ত সরকারকে দায়ী করেছে। 

অপরদিকে এক রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যদের অপর এক ছূর্বল রাষ্ট্রের বিকদ্ধে 

অন্তায় অভিযানকে ডাকাতি না বলে বলা হয়েছে বৃদ্ধ। নির্মমতার 

বিষয় বাদ দিলে এই তিন এগাষ্ঠীর মানুষই তাদের কম-বেশি 

সংখ্যান্যায়ী উপরোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। মূলতঃ কিন্তু 

তাদের সমাধিত ক্ষতির হার ও উদ্দেশ্য থাকে হারাহারিরপে একই । 

অপরাধীদদের সংখ্যান্থৃযায়ী কোনও অপকর্ণ ভাকাতি বা রবারি 

তা নির্ভর করে। রাহাজানিকে ইংরাজিতে বল হয় ররারি এবং 

ডাকাতিকে বলা হয় ডেকয়টি। ইহাদের আইনগত পৃথক পৃথক 
ব্যাখ্যা আছে। ভারভীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারাম্ন “রবারির' সংজ্ঞা 

দেওয়া হয়েছে এইরূপ £. 
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“বল প্রয়োগ বা ভীতি শ্রদর্শন [15001007] দ্বারা অর্থ 

অপহরণ করার অপর নাম রাহাজানি [ [২০১১০ ]1 এই বিশেষ 
অপকার্ধে অপরাধীরা অপকর্মের উদ্দেশে কিংবা অপকর্ষের সময, 
কিংবা চুরির বামাল নিয়ে পলায়নের সময়, কিংবা বামাপাদি নিষে 
পালাবার প্রচেষ্টায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কাহাকেও যদি অখাত হানে 
কিংবা আঘাত হানবার চেষ্ট1! কবে কিংব! এভাবে কাহারও মৃত্যু ঘটাষ 

কিংবা কাহাকে বেআইনীভাবে আটক রাখে, কিংবা এমন ভাবে 
ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে করে কেহ আশু আঘাত, মৃত্যু বা বেআইনী 
আটকের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে__এই বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি সহ- 
যোঁগে অর্ বা দ্রব্য অপহরণ করলে & অপরাধকে রাহাজানি অপরাধ 
বলা হবে।” 

রাহাজানি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হ'ল ॥। এইবার ডাকাতি 
অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা যাক। এই উভষ অপরাধের মধ্যে 
আদর্শগত কোনও প্রভেদ নেই । ভারতীষ দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারাষ 
এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওষা হযেছে এইরূপ £ 

“যদি কখনও পাঁচ জন বা ততোধিক বাক্তি সম্মিলিতভাবে বা 
একত্রে রাহাজানি অপকর্ণ করে কিংবা উহা করার চেষ্টা কবে, তা 

হলে তাদেয় দ্বারা কত এ অপরাধকে ডাকাতি অপরাধ বল! হবে, 
এবং উক্ত অপকর্মকালীন যে সকল ব্যক্তি অকুস্থলে হাজির থাকবে বা 
উক্ত অপকর্ণে সহায়তা করবে কিংবা উহার জন্ে তারার! চেষ্টা করবে, 
তাদের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তা হলে এরূপ কার্ষের জন্ত 

দের প্রত্যেক ব্যঞ্িকেই ডাকাত বলা হবে এবং তাদের দ্বারা কত 
প্রদ্ধপ কার্ধসকলকে বল! হবে ডাকাতির কার্ধ।” 

"আজও পর্যন্ত বহুদূর গ্রামে ধনীর সর্বসূন্ুক্ষে ভত্র গৃহস্থ ব্যক্তি রূপে 



৩৯৩ ভাকাতি 

পরিচিত থাকলেও তার পূর্বকালীন কোনও কোনও জমিদারদের মত 

ডাকাত দল পোষণ করে, কয়েক ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে এরা নিজেরাই 
ডাকাত দলের সর্দার । একমাত্র স্বপরিবারের স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে অন্ত 

কেহ তাদের প্রকৃত পেশার বিষয় অবগত নয়। এই সম্পর্কে একটি 

সাম্প্রত্তক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সম্পকিত 

বক্তব্য বিষয়টি বুঝাবার জন্য নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল। 

“আমি শহরবাসী হলেও বহু দুরে গ্রামাঞ্চলে এক 
জোতদার পরিবারের একমাত্র ষোড়শী কন্তার সাথে আমার 

বিবাহ হয়। এই দিন ট্রেন ফেইল করাতে বহু রাজে 

আমি ওখানকার এক গ্রামের স্টেশনে নামি । অগত্যা অন্ধকার রাত্রে 

মাঠের পথ ধরে আমি একাকী অগ্রসর হই। হঠাৎ একগ্বানে দশ- 
বারো জন সশস্ত্র ব্যক্তি আমাকে ধরে । এর! আমার সোনার বোতাম 

সমেত পক্ষের শার্ট কেড়ে নেয়। এমন কি, এরা আমার সিক্ষের 

গেঞ্জি এবং শান্তিপুরী ধৃতিটিও খুলে নেয়। আমার হাতের সোনার 

আংটি এবং হাত-ঘড়িটিও এদের আমি খুলে দিই। ভারপর 
ঘুরা পথে মাত্র একটা আগার ওআর [জাঙ্গিয়ার 
পরে ্বৃশুর বাটীর খিড়কির, ছুয়ারে এসে ধাক্কা দিই। 
বাটীর ঝি বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে লঙ্জায় হতভম্ব হষ 

এবং চুপি চুপি সে আমার স্ত্রীকে সেখানে ডেকে 

আনে। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমার হাতে ধরে তার শয়নকক্ষে 

আনে। সে তখন এ ঘরের আলমারি হতে একটি শান্তিপৃরী ধুতি 

এবং সোনার বোভাম সমেত পাঞ্জাবি আমাকে পরার জন্য বার করে 

দেয়। আমি অবাক হয়ে এ সময়ে দেখি ষেপ্রিয়তযা আমারই 
খপহত সিক্ষের গেঞ্জি, শাস্তিপুরী ধৃতি এবং পাঞ্জাবি আনাকে পরতে 
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দিলেন। আরও অবাক হয়ে আমি আমার হীরক অঙ্গুরী আধার 

স্্ীর অঙ্গুলীতে দেখতে পাই। এই বিষয় আমার শ্রীফে আমি 
'জানালে সে ভীত হয়ে পড়ে। এরপ কোনও অবস্থার জন্ত সে প্রস্তত 

ছিল না। সে তখন আমাকে সকল বিষয় খুলে বলে ও জানায় যে জানা- 
জানি হয়েছে বুঝলে, তার পিত। প্রাণাধিক জামাইকেও হত্যা করবে। 

এ অবস্থাতে আমি আমার ক্ত্রীণ হাতে ধরে গোপনে এ গৃহ ত্যাগ 

করে ভোর রাত্রে এক ক্রোশ দূরে এক থানাতে আসি। সেখানে 

এজাহার দিতে গিয়ে দেখি, থানার এ এজাহার-লিখিয়ে বাবুর হাতে 

আমাবই সেই কেড়ে নেওয়া হাত-ঘড়িটা বাঁধা রয়েছে। এর পর 
সেখানে কোনও এজাহার না লিখিয়ে আমি দূরের এক রেল সেশনে 
পৌছাই। সেখান থেকে বিপরীতমুখী এক ট্রেনে উঠে ওদের 

এলাকার বাইরে যাই । কারণ, আমার স্ত্রীর সন্দেহ যে, জানতে 

পারলে আমার শ্বশুর আমাদের উভগ্নের নামে থানাতে মিথ্যা করে 
চুরির উপ্টা অভিযোগ করবে । এই অবস্থাতে আমাদের উভয়ের এ 

থানাতে হাজতবাসী হুওযাও অসম্ভব নয়। পরে আয়ি জানতে 

পারি যে শ্বশুরের অন্তত্র আরও বহু পত্বী ও উপপত্বী থাকাতে তার 

বিশেষ কোনও এক সম্ভানের প্রতি তার খুব বেশি মায়া নেই। 

তছুপরি সমগ্র দলের ধর পড়ার ভয়ে সেখানে তাদের আত্মরক্ষার 

প্রশ্থই সর্বাগ্রে দেখা! দেবে । এর ফলে তাদের এ অনিচ্ছাকৃত ভূলের 

মাশুল আমাকে দিতে হবে। এর পর হতে আমরা স্বাষী-স্ী কেউই 
আর এ ডাকাত শ্বগুরের গৃহে পদার্পণ করি নি।” 

পৃর্ধকালে এমন বছ নামকরা ডাকাতে মাঠ ও ঠেঙাড়ের ভূ'ই-এর 

কাহিনী শুনা গিয়েছে । এ সকল স্থানে রাত্রে দল না বেঁধে লোকে 

পথ চলতেন না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সাহেবের আর্ালী 
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বেয়ার খানসামা এবং ধনী ব্যক্তিদের ছারবান ও চাপরাশী ছুটি 
নিয়ে এ ছুটির সময়ে ঠগী ডাকাতদের সাথে ডাকাতি করভো। পূর্ব 

কালের ঘন জমিদার ভাকাতির অর্থে জমিদারী কিনেছে এবং পরে 

তা বহু গুণে বধিত করেছে । এ সম্বন্ধে এরূপ এক জমিদার বংশের 

সভ্ভানের বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো । 

“আমাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী বিনষ্ট হলেও তার শেষ চিহ্ন স্বরূপ 

দুর্গের মত আমাদের সাবেকী বৃহৎ প্রাসাদের তথনও কিছুটা অভগ্ন 

ছিল। এই সময় একটি হলের মেঝেটি সংস্কার করতে গিয়ে আমরা তার 
নীচে একটি বিরাট গুপ্ত কক্ষ আবিষ্কার করি। সেখানে রাশিরাশি 
নরকঙ্কাল দেখে আমি অবাক হই। এর পর একদিন ঘাগানের 

গাছ কেটে তার তলাতে অন্থরূপ নরবস্কাল আবিফার করি। এখানে 
বুঝা যায় যে মাটির তলাতে মৃতদেহ রেখে উপরে গাছ পু*তা হয়ে” 
ছিল। আমাদের ভাইয়েদের মধ্যে কেন যে মাথায় অযথা খুন চাপে 

এবং আমাদের মন কেন যে অপরাখমুর্খী হয় তা জআামর! 
আমাদের বাটীতে এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের পর বুঝতে পারি ।” 

পেশাদারী ডাকাতর৷ +অহ্তেক ভাবে জীবনহানির কারণ 

ঘটাতো৷ না। কিন্ত আধুনিক ডাকাত দল অযথা বহু প্রাণহানির কারণ 

ঘটায়। এর কারণ সকল ডাকাতর1 সকলেই প্রাথমিক অপরাধী । 

এদের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ধল্য এবং অনভ্যাসের কারণেই ইহা ত্টে, 
থাকে। এই সকল ডাকাতদের বিরুদ্ধে শাসনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা সহ 

তাদেরকে সুপদেশ ও পুনর্বাসন দ্বারা নিরাময় 'করা সম্ভহ। পূর্ব 

কালে বু স্বাধীন জমিদারদের ডাকাত পোষণেন্স রাজনৈতিক 

কারণও ছিল। পাঠান, মুঘোল এবং ব্রিটিশকে এর! বিদেশী জবর- 

দখলকারী মনে করতেন। হিস্টু রাজার] কেহ কেহ পরাস্ত হলেও 
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'এদেব সৈম্যদল বশ্টতা স্বীকার না করে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে 

এই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করতো। এদের কোনও কোনও 

দল পরে সাধারণ ডাকাতদের সাথে একঝ্রে তাদের ভরণ-পোষণের 

জন্য সামন্ত রাজা তথা জমিদারদের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে 

সাধারণ ভাবে তারা লুষ্পাট করতো। সেই সময় এ সকল বিদেশ 

শাসকদের অত্যাচার চরমে উঠলে জমিদাররা আত্মরক্ষার্থে এই গেরিল। 

সৈন্যের সমতুল স্থানীয় ডাকাতদেরকে এ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধা- 
চরণে নিযুক্ত করতো । এইভাবে ওদের সমর-শক্তি অন্ত বিক্ষিপ্ত কবে 

এবা প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষা কবেছে । এই সকল বিদেশী শাসকগণ 
এ সকল জমিদারদের সাহায্যে এই সকল দেশপ্রেমিক ডাকাতদেব 

নিবারণ করতে সমর্থ হতেন ' এই জন্ত মোসলেম এবং ব্রিটিশ শাসক 

[ প্রথমাবস্থাতে ] হিন্ছু জমিদারদের অভি আবশ্যকীয় সহায সম্বল 

নৈকরতেন। এই কারণে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে হিম্ছু জমিদারদের 

আধিক্য দেখি । ইস্ট ইপ্ডিবা কোম্পানির বহু তৎকালীন ডেলপ্যাচে 
দেখা যাষ যে ডাকতরা এ সময প্রজাদেব কাছে খাজন] পধন্ত 

আদাষ করতেন । পরাধীন ভারতের শহরাঞ্চপগুলি বিদেশী 
শাসকদের কবলিত হলেও দৃব গ্রামাঞ্চগ এদের শৌর্য বার্ধে 
স্বাধীনতা ভোগ করতো । এ সম্বন্ধে পুস্তকের অন্ত থণ্ডে পুলিশী 

[ প্রাচীন ] কর্কৃত্য শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। 

'এই শাসকগণ মাত্র জমিদারদের মাধ্যমে এদের সাথে আলাপ- 

আলোচনাতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এই সকল আদর্শ প্রণোদিত 

দেশপ্রেমিক পূর্বকালীন সেনাদলের অধঃপতিত বংশধর ডাকাতদের 

অবলুষ্তির পর বহু অপরাধপ্রবণ নিষ্ঠুর আদর্শহীন শ্বার্থান্ধ ডাকাত- 
দলে সার! ভারতবর্ষ ছেয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের বছ স্থানে এই 
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ধরনের ছুর্ব-স্ত বেপরোয়া ভাকাতদল আজও দেখা যার। কিন্তু পূর্ব 
অভ্যাস ও সংস্কারের কারণে জনসাধারণের বহু ব্যক্তি আজও এদের 

স্বণা করে না, বরং তার]! এই সব ছূর্বংভদের বীরত্বের জন্য শ্র্থা 

করে। কোনও গৃহস্থ বাটীর কেহ ডাকাত বা সন্ন্যাসী হলে তার। 
সমাজে আজও শ্রদ্বেয়। এই এঁতিহাসিক মনোজট্ তথ] কমধপ্লেক্স হতে" 

বাক্প্রয়োগ [ সাজেশসন ] দ্বারা প্রথমে এ স্থানের জনসাধারপকে 
মুক্ত করতে হবে। মহাপুরুষ বিনোবা ভাবে স্থানীয় জনতাকে, 

ইহা না বুঝিয়ে সমাজ হুতে উদ্ভূত ডাকাতদের শোধন করতে যান। 
আমার মতে এই জন্য এই বিষয়ে তিনি অসফল হয়েছেন। 

অখুন1 ডাকাতর] তাদের পূর্বতন এঁতিহা ত্যাগ করেছে । এখন, 
তাদের ডাকাত না ব'লে সশস্ত্র গুণ্ডা বলা উচিত। এখন কাহাকেও 
বা নারীর লোভে ডাকাতদলে ভতি করা হয়। এই জন্য এরূপ বহু 

অপকার্ধে বলাৎকার ( 2৮৮ ] অপকার্ধয সমাধা হতে দেখা 

যায়। প্রকৃত শৌর্ধের অধিকারী পূর্বেকার অভিজাত ডাকাত 
সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত । এখন সবলের ভক্ত এবং ছবলের যম 

রূপ জঘন্য অপরাধী ডাকাতদলের আধিক্য । এর] রক্ষী ও সাম্ত্রীদের 

সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যায়। কেহ সামান্ত আহত হলে এরা ধর! পড়ার 

ভয়ে পলায়ন করে। এদের সংখ্যা দেখে ভীত না হয়ে একজনকে. 

সামান্ত আহত করলেও সুফল ফলে। 

পূর্বে গভীর নিশীথে এরা গ্রামের প্রানদেশে কোনও গৃহে 

আগুন লাগিয়ে দিত। গৃহস্থের চিৎকারে গ্রাম শুদ্ধ লোক এ আগ্জন 

নিভাতে যেত। এই. স্বযোগে ডাকাতরা গ্রামে আন্ত প্রান্তে নির্ধারিত 

গৃহে ভাকাতি করেছে। এর? অপকর্মের ক্থবিধার্থে বন্ধ গুগুচর নিয়োখও 

করেছে। 
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এই রাহাজানি এবং ডাকাতি অপরাধ এদেশের প্রাচীন অপরাধ- 

সফৃহের মধ্যে অন্ততম অপরাধ । ডাকাতি এবং রাহাজানি জলে ও 

স্থলে, এই উভ্ স্তানেই হয়ে থাকে । পশ্চিমবঙ্গে ভাই ডিসব্রিক্, ] 

সাধারণতঃ লোকে নান্জপা কার্ধব্যপদেশে স্বলপথে যাতায়াত করে. 

'খাকে। এজন্টে এই অঞ্চলে এই সকল অপরাধ স্থলেই সংঘটিত হয়ে 

খাকে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ন্যায় নদিবহল জলা প্রদেশে [ ৬/৩ 

10191110] সাধারণতঃ লোকে জলপথেই অধিক যাতায়াত করে 

থাকে । এই জন্তে এই সকল অপরাধ এই প্রদেশে জলপথে সংঘটিত 

ছয়। প্রথমে জঙগপথের অপকর্ধ সন্বন্ধেই বলা যাক । এই সকল 

জলদন্থ্যর! প্রান্ীনকালে ডাকাতির উদ্দেশ্টে দ্রুতগামী ছিপ. [ বিশ- 
জিশ দ্াড়ের লম্বা সরু নৌকা ] ব্যবহার করত। অনেকগুলি দাড় 
সংযুক্ত থাকায় এই সকল হালকা জলযান সকল বহু ব্যক্তিকে অতি 

দ্রুত বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষষ। সরকার বাহাছরের প্রচেষ্টায় 

এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ জলদস্থার দলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে ; 

অধুনাকালে এদেশে তাদের কোনওরূপ সন্ধান আর মিলে না। 

আজকালকার জলদস্থ্যরা সাধারণতঃ যাল্ী নৌকাতে ক'রে বড় বড় 

নদীতে ডাকাতি ক'রে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কাছাকাছি 

কোনও হবান্্রী নৌকা দেখলে, এ নৌকার যাত্রীদের অঙ্থুরোধ জানিয়ে 

বলে-”"একটু আগুন দেবে গো!” এর পর আগুন নেবার অছিলায় 
এরা এদের নৌকাটি খাস্্রী নৌকার পার্থে এনে সদলে এ নৌকাটিকে 
আক্রমণ করতেখাকে । এদেশে “বিজনা” নামক ম্বভাবশ্ছুরৃত্ত জাতিয় 
জলদব্যরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পগ্মা বক্ষে স্ত্রীও ডাকাতি করে 

থাকে। এই সকল কারণে গয়াপরবশ' হ'য়ে মহাজনী, গহনার বা 

"যাত্রী নৌকার লোকেদের “আগুন বা তামাক দেবার জন্কে* কখনও 
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তাদের নৌকা দাড় করান উচিত নয়, বরং “আগুন দেবে গো বা 
তামুক দেবে গো প্রভৃতি বচন শুনা মাত তাদের নৌকাটিকে বহুদুরে 

সরিয়ে নেওয়া উচিত। এই সকল জলদন্থ্যদের মধ্যে শ্বভাব-দূর্বৃ্ত জাতীয় 
সন্দার এবং গারনা দল অন্ততম। এই সকল জলদন্থ্যরা নৌকায় 

'ুরে বেড়ায় এবং মৎস্য শিকার ক'রে আহার সংগ্রহ ক'রে থাকে। 

এই সব দস্থ্যদল কতদূর ভীষণ প্রকৃতির হয়ে থাকে তা নিয়ের বিবৃতিটি 

পড়লে বুঝা যাবে। 

“দহ্যদলের অবস্থিতির সংবাদটি পাওয়া মাত্র আমরা নদীর 

মোহানায় দিকে আমাদের নৌকাটি চালিয়ে দিলাম । সামান্য দূর 
অগ্রসর হয়ে আমরা দহ্থ্যদলের নৌকাটি দেখতে পাই। এ নৌকাটিতে 

চার বা পাঁচ ব্যক্তি সড়কি হাতে দাড়িয়েছিল। আমাদের আগমনের 

প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগভ হওয়া মাত্র এদের একজন হৃঙ্কার দিষে বলে 

উঠল, 'আয় দেহি কেডা তুই । দশ হাত জলের তলে মাছ রয়, এ 

মাছকেই গাঁধিয়ে তুলছি। তোকে তো হাল! দেখা যায়। তোকে 

তো আময়া গাথমুই ।' যুক্তি যে অকাট্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
এদের এই হঙ্কারে স্বভাবতঃই আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা 

মাত্র ক্ষণিকের জন্যেই ।” , 

প্রাচীনকালে রাজারাজড়া, নবাব এবং জমিদারের অনেকেই 

যুদ্ধাদি কার্ধে ব! জমি দখলের জন্যে এই সকল জলবাসীদের প্রায়ই 

সাহাষ্য নিতেন। এ সকল জমিদার বা রাজবংশের পতনের পর কিছু- 
কালযাবৎ এই সকল দল কেবলমাত্র দক্ধ্যবৃত্ির দ্বারাই জীবিকা নির্ধাহু 
করতে বাধ্য হয়। 

এই জলদন্যদের ন্যায় স্থলদন্যরাও পৃর্বকালে এদেশে অত্যন্তরপ 

প্রবল ছিল। ম্বলবিশেষে এদের দলপডিরা রাজার চাই সমাধর 
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বা সম্মান পেয়েছে । পপুবকালে জমিদারর! এদের বাধিক কর পর্যন্ত 

দিতে বাধ্য হয়েছেন । বুটিশাধীন ভারতের প্রথম দিকটাতেও এদের 

কম প্রতাপ ছিল ন1। শুনা গেছে বর্তমান কালের কোনও কোনও 

নামজাদা জমিদ্ারবংশের পৃব পুরুষরা পর্যন্ত ডাকাত ছিলেন। এই 

সকল ডাকাতের ডাকাতি করলেও গরিবদের সম্পত্তি এরা কমই 

অপহরণ করতেন । এদের লক্ষ্য সবর্দাই থাকতো বড় বড় জমিদার- 
বাড়ি বা মহাজনদের গদির দিকে। এদের একমাত্র বুলি ছিল, 
“মারি তো! গণ্ডার, নুঠি ত ভাগার |” ভাগার শবটি দ্বার! ট্রেজারি 

বা রাজভাগার বুঝার। এই লকল প্রচলিত কিংবদন্তী বা চলতি 

কথা হতে তৎকালীন ডাকাতদের আশা-আকাক্ষ। সম্বন্ধে অনেক 

কিছু জানা যায়। এদের কেহ কেহ ধনী লোকের অর্থ লুটে 

এনে ঢোল সুরত ক'রে গরিবদের অর্থ দান করেছেন--এদেশের 

ডাকাতদের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কাহিনীও শুনা গেছে । এদের 
প্রতি দেশের দরিত্র জনসাধারণের সহামহ্ভৃত থাকায় এদের ধৃতিকরণ 

বা গ্রেপ্তার কর! প্রাচীনকালে অত্যন্তরূপ ছুঃলাধ্য ছিল। কাল- 

ক্রমে ব্রিটিশ শাসন এদেশে কায়েমী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 

সকল ডাকাত দলও নিঃশেষিত হয়েছে । পৃবকালের ডাকাতি 
সম্বন্ধে অশীতিবর্ধ বয়ক্কা এক ঠাকুরমাতার নিকট আমি টা এক 

কাহিনী শুনেছিলাম । 
"৭৫ বৎসর পৃর্বে তোদের এই বাড়িতে যখন আমি বৌ হয়ে 

আসি, তখন আমার বয়ল মাত্র পাঁচ। সেদিন তোদের বার-মহুলের 

দেউড়ির পাশের পাঁচিলট। ্রক্ূপভাবেই আমি ভাঙ1 পড়ে থাকতে 

দেখেছি । কেমন ক'রে অত উচু পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছিল, সেই 
সম্বন্ধে আমি আমার শাউড়ীর কাছে গল্প শুনেছিলাম । আমি 



৪০১ ডাকাতি 

তখনও একটি ছোট মেয়ে, তাই তিনি তার নাতি-নাতনীদের সঙ্গে 

আমাকেও কত সত্যিকারের গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। তার 
কাছে শুন! (সই গল্পটা তোদের বলে যাচ্ছি, শুনে যা-_ 

হঠাৎ একদিন এক ঝশাকড়া-চুলো কপালে সি"ছুর মাখা, বেঁটে 
কালে ঠোতকা গোছের লোক ভূজিপত্রের উপর লেখা এক 
টুকরা চিরকুট-পত্র এনে কর্তামশাই-এর হাতে দিয়ে গড় হয়ে প্রশাষ 
জানাল । পত্রখানিতে এইবরূপ লেখা ছিল--এবার হতে প্রতি বংসর 

কালীপুজার রাত্রে আপনার বাড়িতে আমার লোক ধর্ণ দেবে। 

আশা করি বাৎসরিক দেয় পিধা এবং পাঁচকুড়ি টেকা পাঠিয়ে 
বাধিত হবেন | তা না হলে বাধ্য হয়ে তা আদায় করতে আমি নিজেই 
আসব। রতনপুরের বড়তরফদের দুর্দশার কথা শ্মরণ করে ইহা অন্যথা 

করবেন না, ইত্যাদি । এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত 

না হয়ে তেন! [ কর্তামশাই ] তার তাবেদার কয়েকজন বাছা বাছা 
'পাঠিয়ালকে মহাল থেকে আনিয়ে নিয়ে দেউড়িতে এনে জমা 

করলেন। এব পর কয়েকদিন পরেই এলেো৷ সেই কালীপুজার 
অমানিশি। মধ্যরাত্রের মহাপুজা সবে মাত্র "সমাপন হয়েছে। 

আমর! যে যার ঘরে এসে শয়নের উপক্রম করছি । এমনি সময় 

একটা বিকট শব্দে আমর] চমকে উঠলাম । দূর হ'তে একটা বীভৎস 
আওয়াজ আসছিল, রেরে রে-এ'। জানাল খুলে সভয়ে আমি 
চেয়ে দেখলাম । বাইরের পাঁচিলের ওপারে তখন মর্শালের আগুনের 
গাতি লেগে খেছে। প্রায় আশিজন ডাকাত মশাল, সড়কি ও 

তরোয়াল হাতে রে রে রে" শবে এগিয়ে আসছে । ব্যাপার বেগতিক 

বুঝে আমরা 'অন্দর মহলের ঘিতলের উপরকার চাপা.সি"ড়িটা বঙ্ 
করে দিই। আর গহ্নাপত্র যা কিছু চোরকুঠনীটার মধ্যে আমরা 

অপ-২--২৬ 
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লুকিয়ে ফেলতে থাকি । এ যেচিলের ছাদটা--তোর1 আজ যা দেখ- 

ছিস, ওর ওপরেও আর একটা ঘর ছিল। সেবারের আশ্বিনের বাড়ে 

সেটা পড়ে গিয়েছে । ওট! দেখতে ছিল ঠিক একট উচু মিনারের মত) 
শুনেছি ওর ওপর দ্াড়ালে নাকি গঙ্গা পর্যস্ত দেখা যেত। আমাদের 

তীরন্দাজর৷ এ মিনারের উপর উঠে তীর আর গুলতি ছুড়ে ডাকাতদের 
বাধ! দিতে থাকে । ওদিকে আমাদের বিশ্বস্ত লাঠিয়ালরাও নীচের 

উঠানে যুদ্ধার্থে প্রস্তত হয়েছে। এমন সময় ঢে"কিকলের সাহায্যে 

দেউড়ির পাশের অত উচু পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ডাকাতর| বার- 
বাড়িতে চুকে পড়ল । চিলের ঘরে রাখ] বাকা বাকা মরচে ধরা ভারি 
তরোয়্ালগুলে। দেখেছিস। এগুলোই হাতে করে বাড়ির ছেলেরাও 

সেদিন যুদ্ধাথে প্রস্তত। ছাদের আলিসার ধারে পাড়িয়ে আমার 

সবশুরমশাই তখন শিঙ্গা ফু'কে অদৃরের বাগ্দীপাড়ার প্রজাদের এই 
ডাকাত পড়ার সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন । ওদিকে কাছারীর একজন 

সওয়ার রওন! হয়ে গেছে সদবের তশীলদ্দার ও তার বরকল্দাজদের 

খবর দিতে । কিন্তু এত কাণ্ড করেও ডাকাতদের কেউ আটকে রাখতে 

পারে নি। ছুচারটা হত্যাকাণ্ড সমাধ! করে তার! অন্দর মহলের 

বাকা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে দিল। বীকা সিড়ির 
উপরকার চাতালের উপর বস্তা দশেক সরষে রাখা ছিল। আমার 

দিদিশ্বাশুড়ী ছুটে এসে সেই বস্তা বস্তা সরষে সিঁড়ির উপর ঢেলে 
দিতে লাগলেন। হুড়হুড় করে সরষে নীচে গড়িয়ে পড়ছিল । এই 

সরষের উপর পা পড়ায় ডাকাতদের সব কয়জনই পা হড়কে একে- 

এক নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে আহত হল । ইতিমধ্যে হৈচৈ 

করতে করতে এবং 'কাণীমায়ী কী জয়' বলে বাগ্দীপাড়ার ছুশো ঘর 
গরজাও দা-কুডুপ ও সড়কি নিয়ে হাজির। শুনেছি গৌরে বেছে 



৪৩৩ ডাকাতি 

ডাকাতদের জীবনের সেই প্রথম পরাজয় । আমাদের মেয়ে-পুরুষের 

সমবেত সাহস ও বীরত্বই সেইদিন আমাদের মান ও প্রাণ বাচাতে 

পেরেছিল । আমার দিদিশাউড়ীর সাহসের কথা শুনে তোর অবাক 

হচ্ছিস, না? সেকালের মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্তে এইরূপ সাহস 
প্রায়ই দেখাতে হোত। «এই সে দিনও আমার শ্বশুরের এক বুড়ী বি 

চোরকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ঘরের মশারির চারটে খু'্ট তাড়াতাড়ি 

ছিশ্ড়ে ফেলে, মশারিটা চোরের ঘাড়ে জালের মত করে চেপে 

দিয়ে তার উপর উঠে সে নিজে চেপে বসেছিল। ঠেঁচামেচি 

শুনে বি-এর ঘরে এসে দেখি চোরট। দম বদ্ধ হয়ে আধমরার 
মত হয়েশুয়েরয়েছে। এমন কি তার নড়বার শক্তি পর্যস্ত ছিল 

না।” 

শুন! গেছে, পূর্বকালের ডাকাতরা ষস্রেমীর হলেও অত্যন্তরপ 

কালীভক্ত ছিল। ডাকাতির জন্যে বহির্গত হুবার পূর্বে এরা কালী 

পূজা করে তবে বেরুত। এদের কোনও কোনও দল এই পুজায় 
নরবলিও দিয়েছে । অনেকের মতে যুদ্ধ-বন্দীদের ধরে এনে বলি 
দেওয়ার পদ্ধতি হতেই এই নরবলির সৃষ্টি হয় । এই নরবলি সম্বন্ধে 

এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে আমি একটি গল্প শুনেছিলাম। এ 

ভদ্রলোকটি আবার তার ছোটবেলায় অপর এক অতি বুদ্ধ ভদ্রলোকের 

মুখে এ গল্পটি শুনেছিলেন। গল্পটি & ভন্রলোকের ছোটদাছুর জীবনের 
একটি কাহিনী অবলম্বনে বলা হয়েছে। বিবৃতির আকারে উক্ত 

গল্পটি নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল। 

"এ সময়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে ভারতের দুরবী জীর্ধানপুলিতে 
আমরা যাতায়াত করভাম। কাশী হতে ফিরতি মুখে আমরা 
গঙ্গার এক পাড়ে এসে বিশ্রাম করছিলাম। পড়শীর আমাকেই 
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কান্ঠ সংগ্রহ করে আনবার জন্টে অহরোধ জানান । আমি জঙজলের 
মধো কিছুটা দুর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় জন চার-পাঁচ 

ষণ্ডামার্কা লোক আমাকে ধরে ফেলে। তারা আমার মুখ ও হাত 
গাষছ] দিয়ে বেধে ফেলে চেংদোল! করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে 

গুরু ক'রে দেয়। এর পর তার। একট প্রকাণ্ড পুফরিশীর পাড়ে এনে 

আমাকে ধপাস করে নামিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা 
কালীযুতি। এ ভীম! করাল মৃতির লক্লকে আধ হাভ লম্বা জিভ। 

মসীঘন- নগ্ন হাতে তার সত্যকার একট! কাতান। এর! যে আমাকে 
মায়ের কাছে বলি দিতে এনেছে তা বুঝতে আমার বাকি থাকে 

নি। আশেপাশে চেটাই পেতে প্রায় জন ষাটক লোক বসে 

বসে তামুক খাচ্ছিল। অদুরে হাড়কাঠ আর তার পাশে রাখা মাজা- 

তোল। খাঁড়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি শিউরে উঠছিলাম। এর 

পর রাত্রি দুইটার সময় পূজার পর এদের জন ছুই লোকে আমার 
বাধন খুলে দিয়ে হাত ধরে আমাকে পুকুর পাড়ে ত্রান, করাবার 
জন্তে নিয়ে এলো। এদের একজন আমাকে টেনে নিয়ে জলেও 

নেমে পড়ল। লৌভাগ্যক্রমে আমার উত্তমরূপ ডুব সশীতার জানা 
ছিল। আমার বুকের জোর ও দমও ছিল অসস্ভব। ডুব দিবার 
অছিলায় ডুব মেরে এক ডুবে আমি পুকুরের এপারে এসে অন্ধকারে 

গ! ঢাকা দিয়ে একটা বড় গাছের মগডালে উঠে নিঃসাড়ে বসে, 

াকি। ডাকাতরা মশাল জেলে বনে বাদাড়ে আমাকে অনেক 

খোঁজাখুজি করে শেষে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যায়। ইত্যবসরে আষি 
চুপি চুপি নেছ্ে এসে পা টিপে টিপে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে পরে 
'একদৌড়ে গঙ্গার ধারে এসে আমাদের নৌকাটায় উঠে পড়ি। যা 
সকার্পীরই দয়ায় সে যাত্রা আমার প্রাণটি কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল । 



৪*৫ ডাকাতি 
তাই তোমাদের এই গল্পটাও শুনাতে পারলাম । নইলে বন্ধুদের সকলে 
সনে করত আমাকে বাধেই নিয়ে ণেছে।” 

এইক্প কাপালিক ডাকাতের কাহিনী বাঙলার খরে খবরে শুনা 

যায়। জানি নাএর মধ্যে কতটা] সত্য আছে। তবে জনপ্রবাদ 

মাত্রকেই অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া অন্ুচিত। কারুর দেহে 
ক্ষত থাকলে খু'ত আছে বলে বন্দীকে বলি ন! দিয়ে এর৷ ছেড়ে দিত। 

' এ যুগেও কোনও কোনও ডাকাত দলের মধ্যে অত্যন্তরপ কার্গীভক্তি 

দ্বেখা গেছে । তা প্রতিছামিক সত্য বিধায় ভা জর্বীফার করবার 

পার নেই। 
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প্রা্তনকালের জলদন্থ্যগণ ভ্রহ গমনাগমনের জন্তে যেষন ছিপ- 

নৌকা ব্যবহার করত, স্থলদন্থ্যরা তেমনি ভ্রুত গমনাগমনের জন্তে 

একপ্রকার “রণ-পা* ব্যবহার করতো! । এই রণ অর্থে এখানে যুদ্ধ 
বুঝায়। 'রণ-পা দুই খণ্ড লথ্ঘ1া পাতঙগ বাশ দিয়ে তৈরি হয়। এই 

বাশের যধ্যস্থলে একটা করে গাইট থাকে । এই গাঁইট ছুইটিতে পা 

দিয়ে অনেক উপরে উঠে ডাকাতর! এই রণ-পার সাহায্যে ঘণ্টায় 

১২ মাইল বেগেধাবিত হ'তে পারত। এই রণ-পার সাহায্যে এরা 

সদলে খাল, বিল, মাঠ, ধেনো জমি ও কাশবন ভেদ করে অতি দ্রুত 

অভ্তধ্ণান হ'তে সক্ষম ছিল। এই রণ পা সম্বলিত ডাকাতদের 

চলবার সময় মনে হুত যেন বড় বড় দৈত্য বিরাট বিরাট লম্ব! পায়ের 

সাহায্যে চলতে শুরু করেছে । এই রণ-পা ব্যবহার অত্যন্তরূপ 

অভ্যাস সাপেক্ষ হয়েথাকে। ফিন্ জাতি ব্যতীত যেমন অন্ত কোনও 

জাতি বরফের উপর “স্বিই” ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, ভারতবর্ষে 

বাঙ্গালী ছাড়া এই রণপাও তেমনি অন্ত কেহ অনুরূপ ভাবে 

ব্যবহার করতে পারে নি। এই রণ-প1 ব্যবহারে দক্ষ স্থশিক্ষিত 

ডাকাতদের এ যুগের মেকানাইজড. ট্*পের সহিত তুলন। করা চলে। 

বাঙ্গাণী রাজাদের আমলে সৈন্ত-সামত্তর1! গতির কারণে এই রণ-প। 

ব্যবহার করত। এই কারণে এই কৃত্রিম পাকে রণ-পা ধলা হয়। 

প্রাচীন ভারতেও রাজাদের যুদ্ধের রীতি ছিল কঙকটা এইরূপ । 

প্রথমে [প্রথম লাইনে ] অধুনাকালের বুহৎ বৃহৎ ট্যাঙ্কে স্তায় বর্মাবৃত 

কুষ্তীচমূ তাদের বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে হুড়মুড় করে সকল বাধা 
বিপত্তি চুরমার করে দিধে পররাজ্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলত এবং 

এই জীবন্ত ট্যাঙ্কবাহিনীর পিছন পিছন ছুটে চলত যুদ্ধ রথ ও অঙ্ব- 

বাহিনী। আধুনিক মোটরবাহিনীর সাথে উহার তুলনা করা হয়। 



৪০৭ ডাকাতি 

কিন্তু এই যুদ্ধরীতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কঠিন তৃমি ও পার্বত্য 

অঞ্চলে কাধ্যকরী হলেও বাঙ্গালার স্থলপথ বিহীন ভূষি এবং জল! 

মাঠঘাটগুলিতে এইকপ 'ুদ্ধপ্তি একেবারে অচল ছিল। এই 

কারণে এদেশে রাজারাজড়ার সৈন্ববাহিনীকে ক্রত গমনাগমনের জন্টে 

জলপথে ছিপ-নৌক। এবং স্থলপথে এই রণ-পা'র সাহায্য নিতে হ'ত। 

এক কথায় এই রণ-পা পদ্ধতি বাঙ্গালী যোদ্ধাদের এক নিজস্ব জিনিস। 
বল। বাহুল্য, বড় বড় রাজবংশের পতনের পর--তার্দেরই সৈম্ভগণ 

বিচ্ছিন্ন হয়ে পুর্বকালে এই সকল ডাকাতদল গড়ে তুলেছিপ। এই 
রণপা শব্টি এবং ডাকাতদল দ্বারা উহার একচেটিয়া 

ব্যবহার ইহা! নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। ৪”৫ পৃষ্ঠায় মুত্ুত যোদ্ধ। 
মানুষের চিত্রটি হতে রণ-পা সম্বন্ধে সম্যকরূপ ধারণ? কর! 

যাবে। 

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, ব্রিট্শ শাসনের প্রারস্তকালে যে 

সকল ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল জমি- 

দারদের বরখাস্ত করা বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ | পাঠন রাজত্বের 

সময় এই সকল জমিদার আভ্যত্তরিক শান ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে 
স্বাধীন ছিলেন। এই কারণে বংশপরম্পরায় ত্বাদের এই সকল 

বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল বংশকে জমি দান করে স্বরাজ্যে বসবাস 

করাতে হত। বংশপরম্পরায় এদের পেশাই ছিল জমিদারদের হয়ে 

লড়াই করা। মোগল শাসনকালে জমিদারদের আত্যন্তরিক ক্ষমতা 

সামান্ত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হলেও এই সকল লড়াকুদের নিজ 

প্রয়োজনে তার] বহুকাল পর্যন্ত ভরণপোষণ করে এসেছেন । ইংরাজ 

শাসনকালেও কিছুকাল যাবৎ এই সকল জমিদারদের হাতেই দেশের 

পুলিশের [শান্তিরক্ষার ] ভারন্তস্ত ছিল। এরপর যথারীতি পুলিশ 
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ওশাসন বিভাগ স্বাপিত হওয়ার পর জবিদারদের নিকট এদের' 

কোনও প্রয়োজন থাকে নি। এই সকল বরখান্ত লাঠিয়ালদের 

অনেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্তে তৎকালীন ডাকাতদের সর্দারদের 

নিকট কর্মে বহাল হ'তে আরম্ভ করে। এই সকল 'কারণে এই সময় 

বাজালার জেলায় জেলায় অনেকগুলি দুধর্ধ ডাকাতদল সংগঠিত 

হুয়েছিল। আজকাল কোনও কোনও স্বভাব-দুবু্ত জাতীয় ডাকাতরা 

যে এই সকল যোদ্ধবংশেরই অযোগ্য [ অধঃপতিত ] বংশধর তা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে। দৃষ্টাত্তস্বর্ূপ বাঙলার বাগ্দী জাতির কথ। বল। চলে।' 

এই বাগ্দী জাতির কয়েকটি শাখাকে অধুনাকালে তার্দের আক্রমণাত্মক 
স্বভাবের জন্তে স্বভাবদূবৃত্ত জাতির [ 011017771 [75 ] অন্তভূক্তি' 
করা হয়েছে । এই বাঙ্দীজাতি একদা সমর ব্যবসায়ী জাতি সকলের, 

মধ্যে অন্ততম ছিল। মারাঠার্দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙ্গালার 

নবাব আলীবদণী খান তার পরিবারবর্গকে নিরাপত্তার জন্তে যে সময় 
নাটোর রাজপরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময় 

অধণ্বাধীন নাটোর সরকারের অধীন সেনাবাহিনী পশ্চিমবঙ্গের 

বঙ্গী সৈন্য এবং বিহ্বারের ভোজপুরী সৈন্য দ্বারা গঠিত ছিল ।' 

এই বাগ্দী জাতীয় সৈন্যদের উপর অত্যন্তরপ আস্থা থাকার কারণেই 
নবাব আলীবর্দা খান এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন | বিষুপুরের 
বাগ্দী সৈন্যদের বীরত্ব এতিছাসিক মাত্রই অবগত আছেন। এইরূপ 

সৈম্গের সাহায্যে বিষুপুর বছদিন পর্যন্ত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে 

পেরেছে । বিষুপুরের বিখ্যাত কামান সকল এই বাগ্দী সৈম্ক ঘারাই 

পরিচালিত হত। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, এই বাগ্দী জাতীয় লোকদেরই 
কোনও কোনও দল পরবর্তীকালে ডাকাত দলে পরিণত হয়েছিল । 

আবহমানকাল ধরে অজিত বুদ্ধন্পহা! এরা আজও বোধ হয় ত্যাগ 



৪৩০১ ডাকাতি ' 

করতে পারে নি, তাই এতদিনের চেষ্টাতেও এই সকল স্বভাব-দূর্বভ 
জাতির শ্বভাব বদলান যায় নি। 

[ ইহার অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে দাক্ষিণাভোর হিন্দু স্বভাব- 
দুবৃত্ত জাতীয় বেকার জাতি। এরা! পুর্বে টিপুক্থলতানের অন্ততম সেনা 
ও সেনানী পে বহাল ছিল। কিন্তুএ রাজ্যের পতনের পর হতে 

আজও পর্যন্ত তারা ডাকাতি করেই বেড়ায়। ] 
আমার মতে এই সকল স্বভাব-দ্রত্দের সামরিক বিভাগে 

ভতি করে এদের মজ্জাগত যুদ্ধম্পহার উপশম হটিয়ে 

এদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই সকল উপজাতীয় 

লোকদের অনেকে পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের 
অন্তনিহিত যুদ্ধম্পহা! তারা হারায় নি। আজও জমিদারী দখল 

নিয়ে ষখন তার! দাজা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তখন তারা এই দাঙ্গার 

মধ্যে যুদ্ধবিদ্ভাই প্রদর্শন করে থাকে। গ্রাম হ'তে দূর প্রান্তরের' 

মধ্যে এসে এরা যুদ্ধ করে । একজন হয় তো এপার হু"তে হুঙ্কার দিয়ে 

বলে উঠল, “করিম ভাই, সামাল নাও, নাআ-ক, নাক লক্ষ্য করে 
কেঁচ1 ছুড়লাম।” করিম ভাই এর পর তাড়াতাড়ি বাশের তৈরি 

ঢালের সাহায্যে নাক বাচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “রাধু খুড়ো, চোখ 

বাচাও, ভাইরে চোখ । এই ছুড়লাম সড়কী, সা-মা-সামাল।” এই 
ভাবে এর! খালের ধারে বা প্রান্তরে এসে যুদ্ধ করলেও এরা কখনও 

গ্রামের মধ্যে এসে শান্তি ভঙ্গ করে নি। পারিপাশ্িক, অর্থনৈতিক, 

বা ব্যক্তিগত কারণে মাত্র এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে॥ 

উহার মধো কোনওরপ সাশরদার়িক দোষ ধারা দেখে থাকেন তারা 
ভুলই করেন । এ যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের নারীরা স্ব স্ব দলের পুরুষদের 

খান্ধ দিত ওশুশ্রযা করত। কিন্ত এ সময় হারা কাহারও ভু 
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নিগৃহীত হয় নি। এই সকল উপজাতীয় লোকের সড়কি ব্যতীত এক 
প্রকার কান] ভাঙা পিতলের বা কাসার থালিও ব্যবহার করে থারক। 

ভাঙ। থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন জোরে এরা ছুড়ে দেয় যে উহ্ারা মুড 
কর্তনে সক্ষম হ'তে পারে । পূর্বকালে ডাকাতরা এবং যোদ্ধারা এইরূপ 

কান! ভাঙ1 থালি যুদ্ধবিগ্রহের সময় ব্যবহার করেছে । এই সকল 

বিষয় অনুধাবন করলে বর্তমান কালের উপজাতীয় ডাকাতদলের 

জন্ম-কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল 

যুদ্ধব্যবসায়ী জাতীয় লোকেদের যে সকল দল চাষবাসের কার্ষে 

নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনধার। বদলাতে পারে নি, তারাই পূর্বকালের 

ডাকাতদলের এবং বর্তমান কালের কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বন্ত 

জাতির সৃষ্টি করেছে ' 

[ বাঙ্গালী যোদ্ধ শ্রেনীর মধ্যে বাগদী ও ডোম জাতি ছিল অন্ত- 
তম। আগডম বাগডম ঘোড়াতুম-_একট] প্রাচীন প্রবাদ, অর্থাৎ 

আগে ও পাছে পদাতিক ডোম ও সেই সঙ্গে আছে অশ্বারোহী । 

ইংরাজের! প্রথমে বাঙ্গালী ডোম প্রভৃতিদের সংগ্রহ করে দেশীয় 

বাহিনী সৃষ্টি করে। এদের লাহায্যে মাত্রাজ, মাপ্রাজীদের সাহায্যে 

রেহাই এবং এদের সকলের সাহায্যে ভারতের অন্ত প্রদেশ এবং 

পরে পাঞ্জাবী, মারাঠী ও গুরণাদের সাহায্ো সমগ্র ভারত ওর জয় 

করেছিল । ] 

ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্তকালেও এই সকল সামরিক জাতির 

লোকদের দ্বারা গঠিত বহু ডাকাতদল ভারতের জেলায় জেলার 

* দড়ির গি'টের সহিত ইঞ্টক খণ্ডন্তস্ত করে এবং উহা '্ঘুবিয়ে 

ঘুরিয়ে এমন ভাবে ওর! ছুড়ে যে উহা গুলির মতই বেগে ছুটে 
এসে মানুষ হুত্যা করতে সক্ষম হয়। 
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ঘুর়াফিরা করত। বাংলার ডাকাতদের মধ্যে গৌরে বেদে ও রঘু 
ডাকাত ছিল অন্ততম | এদের উভয়েরই বাস ছিল ২৪ পরগণায় 

অন্তর্গত হালিশহর পরগণায়। নৈহাটীর সন্নিকটে মাদরাল গ্রামের 
প্রান্তদেশে রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান । 

স্থানীয় লোকেদের ধারণা এই যে এখনও আশে-পাশে জঙ্গলে 

জমিগুলা খুঁড়লে ডাকাতদের পুতে রাখা গুপ্তধন পাওয়া যেতে 
পারে। 

এ সময় কোনও দুর গ্রামে যেতে হ'লে গ্রামবালিগণ প্রায়ই 
উইলাদি লিখে বা জমিজমার স্থায়ী বিলি ব্যবস্থা করে তবে বাড়ির 

বার হুত। কারণ এপবের প্রতিটি মুহূর্তেই ডাকাতের বা ঠ্যাঙ্গাড়েদের 

হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা রেখে এই সময় এদের পথ চলতে 

হ'ত। এখনও এমনি অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ বা ডাকাতে কালীর 

কাহিনী গ্রামে গ্রামে শুনা গিয়ে থাকে। এই সকল ডাকাতরা 

কোনও জমিদারবাড়িতে আহার করতে এলে কখনও নুন খেত না। 

অর্থাৎ কি'না এর! স্ুন বিহীন আহার করে যেত। কারণ এরা 

জানত এই সকল জমিদারের সহিত চিরদিন ভাদের ভাব নাও থাকতে 

পারে। গুগ্টভাগ্ডারের সন্ধানে এর! পুরুষদের খোটায় বেঁধে কঙ্গকের। 

ছ্যাকা দিয়েছে । কিন্তু মাজননীদের গায়ে হাত দেওয়া তো দুরের: 
কথা, তাদের গাত্র হ'তে একটি গহনা খুলবারও কখনও প্রয়াস পায় 

নি। কিন্ত অধুনাকালের ডাকাতদলের সম্বন্ধে এ কথ] বলা চলে না। 

আধুনিক ডাকাতরা কোনও কোনও সময় স্ত্রীপুরুষ নিবিশেষে 
অত্যাচার ক'রে থাকে। 

অধুনাকালের ভাকাতদলের মধ্যে স্বভাব-ছুরত্ত জাতীয় তু'তিয়া 
'মুলমান এবং বাগ্দী জাতি ও ডোম জাতি অন্ততম। এরা আজও 
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ডাকাতির সময় ঢে*কিকল ব্যবহার করে থাকে । এই ঢে'কিকল 

একটি সাধারণ ধান ভা ঢে"্কিমাত্র। পল্লীগ্রাষের ধনী-্দরিক্র 

সকল শ্রেণীর লোকের বাড়িতেই ইহা! দেখা যায়.। এই ছূর্ব্তগপ' 
কোনও এক গরীবের ঢে"কিঘর হ'তে একটি চে"কি অপহরণ ক'রে 
উহা তিনটি বাশের খু"টির সাহায্যে ভূমি হ'তে কিছু উপরে 
ঝুলিয়ে দেয়। এইরূপে তৈয়ারি যন্ত্রকেই বল! হয় ঢে"কিকল। 

মুরোপীয় যোদ্ধারাও প্রাচীনকালে দর্গপ্রাচীর ভঙ্গের জন্যে এই 

ধরনের এক যন্ত্র ব্যবহার করত। ইহাকে বলা হত ব্যাটারী র্যাম 

[ 871061) তি৪ ] |নিয়ে এই টে"কিকলের প্রতিক্কতি দেওয়া হ'ল। 

এই ঢে"কিকল ধনী ব্যক্তির গৃহের দুয়ারের সামনে এনে এরা প্র 
ঝুলানো ঢেঁকির দড়ি ধরে কিছুটা দূরে টেনে এনে উছা! সবেগে 

চি এ ০১ ৪১৩ ও ও 

"পর 
স্মুসিসপশশে তত 

চুয়ারের উপর ঠেলে দিত। এই ঢেপ্কির পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতের 

ফলে যে কোনও ছুয়ার ব! ইষ্টক নিগিত প্রাচীর ভেঙে পড়েছে । 
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তু'তিয়া যুদলমানরা এয়প ধানভাঙা ঢেপ্কির সাহায্য নেওয়া 
ছাড়া দেওয়ালের খড়া বয়েও উপরে উঠে খাকে। এইভাবে এদের 
'একজন বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে সদরের দরজা খুলে দিলে দলের 
বাকি লোকের! চীৎকার করতে করতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে । 

এরা ভাকাতির পূর্বে আশ-পাশের গৃহস্থদের বাটীর দধজার কড়াগুলা 

দড়ির দ্বারা বেঁধে রাখে, যাতে ক'রে চীৎকার শুনলে তাদের কেহ 

আক্রান্ত লোকেদের সাহায্যে আসতে না পারে। এরা তরোয়াপ, 

মশাল ও লাঠির সাহায্যে ডাকাতি করে থাকে । কোনও কোনও 

ক্ষেত্রে এরা ছোট ছোট শিশুদের মাটিতে উপুড় করে ফেলে তাদের 

পিঠে পা রেখে কোমরের সোনার গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ছিনিয়ে 

নিয়েছে । এই ডাকাতদপ মেয়েদের গাত্র হতেও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে 

নিয়েছে । পলায়নের সময, “মাছি, ঘন জাল গুটেো”_-এই শবটি 
তারা ব্যবহার করে থাকে । এই শব্ধটর প্রক্কত অর্থ হচ্ছে এইরূপ, 
“মাছির উড়ছে দলে দলে, এইবার জাল গুটোও, অর্থাৎ কিনা 
এইবার সরে পড়!” এই সকল ডাকাত অভিযানের সময় বা 

প্রত্যাগমনের সময় শিয়ালের অন্থকরণে চীৎকার করে পরম্পর 

পরস্পরের সান্ধ্য জানিয়ে দিয়ে থাকে । এই তু*তিয়া মৃসলমানের 
স্ভায় মঘেরা ভোমরাও এইরূপ করে থাকে। সাধারণতঃ যশোহর, 

মেদনীপুর, নদীয়া, হুগলি ও বধ'মান জেলায় এরা ডাকাতি করে 

বেড়ায় । হিন্দুদের মধ্যে পোদ, বাগ্দী, কেওরা ও থারু জাতীয় 

'লোকেরাও ডাকাতি করে। হিন্দি ভাষী হিন্দুদের মধ্যে চম্পারণের 

কুর্মী, পালওয়ার, ছুসাদ এবং রায়বৌধলী, বারাবাৎকির পাশর্শরাও 
বাংল দেশে ভাকাতি ক'রে বেড়ায়। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া 

এবং মানতূমেঘ ভীমজী এবং বিহারের ভোব নামক সমরপ্রিক্র 
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জাতিরাও ডাকাতি করে বেড়ায় ।' এরা ডাকাতির জন্তে তরোয়াল, 

সড়কি, কুড়ুল, মশাল এবং লময় সষয় বন্টুক-ডিনামাইটও ব্যবহার 
ক'রে থাকে । এ ছাড়া এর একপ্রকার মুখোসও ব্যবহার করে 

থাকে। এদের কেহ কেহ সারা মুখময় এমনভাবে আলকাতরা 

মাখে, ফাতে কেহ তাদের চিনতে না পারে। আক্রমণ, 

প্রত্যাগমন এবং গমনাগমনের সময় এরা যে সকগ সাক্কেতিক শব 

ব্যবহার ক'রে থাকে, তা হ'তে 'এ বেশ বোঝা যায় যে এরাই 
পৃবকালের যোদ্ধুদল। দৃষ্টান্তন্বরূপ ছুইটি মাত্র এইরূপ সাক্কেতিক 

"শব্ধ উদ্ধত করা হ'ল-_-”ব্রো” অর্থাৎ কিনা “যাওশা 081০ 108100 ]1 

"বে ত্রো” অর্থাৎ কিনা "শীষ্ব যাও” [70০৩৮1৩ 05910) ]1 এ? 
ছাড়া এই স্বভাব-দূর্বত্ত জাতিদের মধ্যে অঙ্গুলি বা হস্ত দ্বারা 
সঙ্কেত করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে । 

পুরাকালের ডাকাতদলের মধ্যে ঠগী ও পিগারী ডাকাতদল ছিল 

অন্ততম। 'ঠগ বাছতে গা! উজাড়'--তৎকালীন বিখ্যাত জনপ্রবাদ। 

কোনওরপ বাধা না পাওয়ায় এরা সংখ্যাবহুল হয়ে উঠে। 

সাধারণতঃ এরা পথিকদেরই অর্থাদি অপহরণ করেছে । এর 

একটা রুমাল, গামছা বা বস্ত্রথণ্ডের একটি খু'টে একটা পয়যা 

বেধে এ খুঁটটি আন্ছান্ত ব্যক্তির গলদেশে এমনভাবে ছুড়ে দিত যাতে : 
করে উহা ফশসের আকারে গলায় আটকে যায়। এইভাবে এরা 

ষানুষ হত্য। করে তাদের সর্বন্থ লুঠঠন করে নিত। এদের দলপতিগণ বিকৃত 
সংস্কত শবে এবং হিন্দীতে আদেশ প্রদ্দান করতেন। যথা (১১ 

চলে না দেশমূ। অর্থাৎ অতিক্রম ও হত্যা কার্য শুর করো। (২) 
“ভামাকু লে আও? অর্থাৎ 'অল্ ক্লিয়ার'। এদের দলে হিচ্ছু ও মুসলিফ 
ছিলল। কিন্তু অপকর্ষে সাফল্যের জন্ত উভয়েই কার্লীপূজা করতো! । 
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এদের কেউ কেউ ভাইনী পৃজাও করেছে । এদের দমনের জঙন্চে 
ভারভীয় দণ্ডবিধিতে একটি বিশেষ ধারাও সংযুক্ত হয়। সৌভাগোর 

বিষয় এই ডাকাতদল এক্ষণে নিঃশেষিত হয়েছে । 

সে যুগের অনেক জমিদারও এদের গোপনে সাহায্য করেছে । 

ভুল ক'রে কোনও কোনও ক্ষেঞ্জে তাদের মনিব জষিদারের জামাভাকেই 

পথিমধ্যে হত্যা করে তার সোনার হার ও আংটি তারই 

শ্বশুরকে এনে দিয়েছে । এমন বহু কাহিনী এদেশে শোন 

গিয়েছে । 

পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক ডাকাতদল জীবজস্তর ডাকের অনুকরণে 

ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। 

দলপতিরা প্রায়ই ইহার দ্বারা দলের লোকদের কোনও এক নিদিষ্ট 

স্থানে জড় হবার জন্তে নির্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাবদূর্বুক্ত 

জাতি আজও এই ধরনের ডাক ডেকে অপকর্ম করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 

বাঙলার বাউরি জাতির কথা বলা যেতে পারে। এ সম্বদ্ধে নিয়ের 

বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 

“আমার বাস ছিল বধ'মান অঞ্চলের এক পল্লীগ্রামে। বহু 

বৎসর পূর্বের কথা--আমি তখন বালক। বাইরের ঘরে বসে পিতা- 

ঠাকুর পাড়ার মুখুষ্যে মশাই-এর সঙ্গে পাশ! খেলছিলেন। রাত্রি 

তখন প্রায় সাড়ে বারোটা ॥ হঠাৎ একট! শিয়ালের ডাক শুন] খেল, 

ছুয়া-য়া-য়া, হ-উ-উ বলশ্ছয়া। মুখুয্যেমশাই চমকে উঠে বাবাকে 
শুধালেন, 'উহু বীডুয্যে! গতিক স্থবিধে নয়। এ.যে এক শিয়ালীর 
ডাক! এক-শিয়ালশর ডাক এক ভয়াবহ বাপার। সাধারণতঃ 

কখনও মাত্র একট] শিয়াল ডাকে না। একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে 

আরও অনেক শিয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠে। আমলে কোনও এক 
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পন্য সর্দার শিয়ালের ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে তার অন্ুচরদের 
কোনও একটি নিদি্ স্থানে জমা হ'তে বলছিল। মুধুষ্যেমশাইয়ের 
কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা সিশড়ি বন্ধ করলেন। 

মুখুয্যেষশাইও আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। 
সকালে উঠে শুনতে পেলাম, গায়ে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে । ডাকাতরা 

পাড়ার মনো শ্যাকরাকে কেটে ছু'খানা ক'রে তার সর্বস্ব লুটে 

নিয়েছে ।” 
ছিংন্র জীবজস্তমাত্রই শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ 

রুরবার পুর্বে একটা বিকটরূপ ডাক ডেকে নেয়। এই হাকবা 

চীৎকার শুনে দুর্বল জীবর৷ এমনই নিস্তেজ এবং ভীত হয়ে পড়ে। 

এদের বাধ দেওয়া তো দুরের কথা! এই অবস্থায় তার। পলায়নে 

পর্যস্ত অক্ষম হয়ে পড়ে । অর্ধাৎ রক্ত তাদের হিম হয়ে যায় । শ্রায়ুর 

শক্তিও তার। হারিয়ে ফেলে । এর অল্পকাল পরেই এই হিংস্র জীবর। 

তাদের শিকারের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাদের বধ ক'রে থাকে । ব্যাস্তর- 

পিংহার্দি তাদের সিংহনাদ এই কারণেই করে থাকে । এদেশের 

ডাকাতদলও এইরূপ রীতিনীতি সমন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে । এর! 

কোনও গৃহস্ব বাড়িতে হানা দিবার পুর্বে এই সব জীবজস্তর 

অনুকরণে মুহমূছঃ হাক দিতে থাকে। এই হাক “জীর্গা* হাঁক 
বলে থাকে। চলতি কথায় এই হাককে বলা হয় “জীর্গা দেওয়।”। 

যথ।--“আবা-আবা-আবা-আ। ইয়া-য়া-য়া-” কিংবা “ও ও ও 

1৮ এএএাশোকিংবা রে রে রে"এএ-- ইত্যাদি । এ দেশের 

নমঃশূত্র, বাগ্দী প্রভৃতি সমরপ্রির় জাতির প্রাই এইরূপ 
জীর্গা হাক ঠেকে থাকে। হঠাৎ এদের কাউকে দেখে কোনও 

"গৃহস্থ যদি জিজ্ঞাসা করে, “কেডা রে?” তাহলে উত্তরে এরা 
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এইরূপ বলে থাকে, “তোর যম” বা “তোর বাবা" 

ইত্যাদি ।* 

আজকালকার কোনও কোনও ডাকাতদল এক অভিনব উপায়ে 

গৃহস্থদের দরজা খুলে দিতে প্ররোচিত করে। রান্তিকালে এদের 
একজন এগিয়ে এসে দরক্ষার ধাক দিষে পোস্টাল পিওনের অনুকরণে 

চেঁচাতে থাকে, “বাবু, টেলিগেরাম, টেলি আছে--এ-? । টেলিগ্রাষ 
এ দেশে সাধারণতঃ ছুঃসংবাদই বহন ক'রে আনে, শুভকারধে 

টেলিগ্রাম করার রীতি এদেশে প্রচলিত নেই। টেলিগ্রাম আসার 

সংবাদ শুন] মাত্র গৃহঙ্থগণ [ দুশ্চিন্তাগ্রন্ত হয়ে] ভাড়াভাড়ি বাইরে 

এসে দরজ। খুলে দেষ। এর পর দরজা খোলা পাওয়া মাত্র ভাকাতর! 

সদলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েথাকে । কয়েক ক্ষেজে এরা 
লক্ষ্য করে কখন গ্রাম্য গৃহস্থ রাত্রে বাহে বা প্রত্তাবের জন্ত বাড়ির 

বার হর। এই হুযোগে তার বাড়ি ঢুকে বস্ত্র ছারা তাদের 
মুখ বন্ধ করে| লুঠকরার পব এর] বাহিব হতে বাড়ির দরজা বন্ধ করে। 

এর পর এদেরকে চীৎকার করার স্থযোগ না দিয়ে এর! সরে পড়ে । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের একট! দল যাত্রা বা কবিদল সেজে গ্রামের 

প্রান্তরে নাচ বা যাত্রা বসিয়ে গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিকে এ স্থানে 
আটকে রাখে এবং এই অবসরে এদের অন্ত দল গ্রামের অপর 

সীমানায় অবশ্থিতঠ একটি ধনী গৃহ্স্থের বাটিতে হান! দিয়ে কার্ধ 
সমাধা করে। কখনও এদের একজন গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে 

" এদেশে এমন অনেক শীর্ণকার লোকও দেখ! যায় যাদের 

ডাকাত মনে করতে মন চাইবে না। কিন্তু ছুই ভশাড় তাড়ি 

পেটে পড়া মাত্র এরাই হয়ে উঠে ছুধণ্য প্ররুতির ভাকাত-স্এই 

সময় তাদের স্বভাবগত শান্ত ভাব আর থাকে না। 

অপ-২স”২৭ 
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খবর দেয় কোনও এক গ্রাষে ডাকাতি হবে। পুলিশ এই খবর 
পেয়ে ভাদর সমুদয় দলবললহ সেই গ্রাযে জমা হয়। ইত্যবসরে 
এ ডাকাতদল অপর আ'র এক গ্রামে হান। দিয়ে সারারাত লুঠতরাজ 
করতে থাকে । শহরের অপরাধীরা আজকাল এক অভিনব উপায়ে 

লুঠতরাজ বা রাহাজানি ক'রে থাকে। এবিষয়ে নিয়ের বিবৃতিটি 
প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী । যাসাধিককাল বস্ত্রের অভাবে 

'আমার ব্যবসা যাবার দাখিল হয়েছে । ইতিমধ্যে এক দালালের 

সারফৎ খবর পাই অমুক ব্যক্তি ব্ল্যাক মার্কেটে কিছু কাপড় বিক্রয় 

করবে। এর পর বন্দোবস্ত মত আহি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এক 

নিদিষ্ট স্থানে এসে হাজির হই। অকুদ্ধলে হাজির হওয়া মাত্র একদ 

লোক ছুরি হাতে আমার উপর লাফিয়ে প'ড়ে আমার টাকাগুলা সব 

কেড়ে নিয়ে প্রস্থান করে-আষমি হাতে ও পিঠে ছুরির দ্বারা 
'আহতও হই ।” 

এইভাবে কাহাকে বাড়ি ক্রয়ের কারণে, কাহাকে বা নিষিদ্ধ দ্রব্য 

দিবার অছিলায়, কোনও এক নিভৃত স্থানে ভুলিয়ে এনে এরা এদের 

'অর্থাদি কেড়ে নিয়ে থাকে । এইরূপ অপকর্মের কাহিনী বড় বড় 
শহরে প্রায়ই শুনা যায়। এ সম্বন্ধে নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“আমি একজন বিড.গ্যান্থলার বা নওসেরা চিট্ রূপেই এদের দলে 

ভতি হই। এদের আড্ডায় এসে কিন্তু দেখি যে তাস বা জুয়ার কোনও 
খবর নেই। সেরেফ ভুলিয়ে এনে টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াই দেখি 

' এদের একমাত্র কাজ। অবশেষে বিরক্ত হয়ে এই ডাকাতদের দল 
ক্'তে সরে পড়ে আমি এক আমল নওসের। দলের সন্ধানে বহির্গত 

ক্ই।' 
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কিছুকাল পূর্বে রাজসাহীর কোনও এক গ্রামের জষিদারবাডিতে 

এক অভিনবরূপে ডাঁকাতি হয়। এই অপকার্ধে,ডাকান্ত দল বিবাহের 

শোভাধাত্রী দল সেজে ব্যাড বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হয়েছিল। 
এদের কাছে স্টেশন হতে গ্রাম পর্ধস্ত পথ-নির্দেশক একটি প্র্যানও 
দেখা গিয়েছে । অধূনাকালের ডাকাতির মধ্যে রেলওয়ে রবারি এক 

অন্তম অপরাধ । এই অপকার্ষে দলের একজন ট্রেনেই অবস্থান 
করে এবং, ব্যবস্থামত ট্রেনটি একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে এলে শিকল 

টেনে ট্রেনটি থামিষে দেয়। দলের লোকের এ স্থানে পূর্ব ব্যবস্থামত 

পূর্ব হতেই হাজির থাকে এবং ট্রেনটি ছুরজদের মনোনীত স্কানে 

আসা মাত্র এর ট্রেনে উঠে লুঠতরাজ শুরু করে দেয়। অধুনা- 

কালের কোনও কোনও ডাকাতদের অকারণে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ 

করতে দেখা যায়--এমন কি সামান্ত অর্থের জন্তেবিন। প্রযোজনেও এরা 
মনুষ্য ভত্যাও করে থাকে । এইরূপ যনোবৃত্তি অত্যন্তরূপ বস্ততাস্ত্িকতার 

কারণেই এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে । এ জন্যে অধুনাকালীন ধর্ম- 
বিশ্বাসহীনতাই দায়ী। এর] সাধারণতঃ প্রাথমিক অপরাধী হয়ে 

খাকে। এদের মতে পাপ বা পুণ্য মনের এক বিকারমাত্র। এছাড়া 

এদের কেহ কেহ অকুস্বলে এসে এমন নারভাস্ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে 

“ঘ, এই সময় এরা খুদ্ধিবিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলে । এই অবস্থায় 

এর! যাকে সম্মুখে পায় নিবিচারে তাঁকেই হত্যা করে থাকে। এই 

সময় অভ্যাসের অভাবে এর শ্রায়বিক রোগীবিশেষে পরিণত হয়। 
দুরূহ কাধে এদের ধৈর্য, সাহম ও চিত্ত সংযমের অক্ষমতাই ইহার 

কারণ ১কিন্ত প্রকৃত বা পেশাদারী ডাকাতদের সন্বদ্ধে এ কথা বলা 

চলে না। কারণ, এরা অপকর্ণকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে । এরা 
ভালরূপেই বুঝে যে, এইবপ অহেতুক নিষ্ঠুরতা এদের ব্যবসায়ের 



অপরাধ বিজ্ঞান ৪২০ 

ক্ষতিকারক। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে এদের মিজদ্ব মতবাদও থাকে। এই 

কারণে বেশি কান্নাকাটি করলে এদের কেহ কেহ গৃহস্বদের অপহৃত 

ভ্রব্যের কিয়দংশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েও এসেছে । এরা অকুষ্ছলে 

এসে কদাপি খ্ৈর্ধ ও ধৈর্য হারায় না। 

এদেশে এমন ডাকাতও আছে যার। কেবলমাত্র একটা উত্তেজনা 

উপভোগ করার জন্যে বা একটা রোমান্সের কারণেই ভাকাতি করে 

থাকে। এসন্বন্বে কোনও এক ভদ্র ডাকাতের একটি বিবৃতি নিয়ে 
উদ্ধাত করলাম। 

"মনে করুন কোনও এক বাড়ির কথ1। সদলবলে আহি 

পাচিল টপকে কোনও এক বাটীতে প্রবেশ করছি। বাড়ির 

স্রীপূরুষের! প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে শুরু করেছে, আর আমি 
একজন বিজযী বীরের গ্তায় তাদের সামনে দাড়িয়ে। এর চেয়েও 

বড় রোমান্স কি আপনি কল্পনা করতে পারেন ?” 

অধুনাকাশপে কোনও কোনও [স্থানীয় | ডাকাত দেখা যাষ, যারা 
মোটর আরোহীদের লুঠন করবার জন্তে রাজপথে বাশ বেঁধে রাখে । 
এয়প ঘটনা শহর হতে দূরে ঘটে। এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি চিত্তা- 

কর্ধক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। 

“আমি সপরিবারে মোটরযোগে অমুক জায়গায় যাচ্ছিলাম। 

এমন সময় দেখতে পাই একদল লোক রাস্তার উপর একটা বাশ 

তুলে ধরেছে । আমি সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি বুঝে নিই এবং সজোরে 

গাড়িটা ব্যাক ক'রে নিয়ে অনেকদুর পিছিয়ে আসি। তারপর উহা 

ঘুরিয়ে নিয়ে সরে পড়ি। ডাকাতদল দৌড়ে আলে বটে কিন্ত 
আমাদের আর তারা নাগাল পা না।” 

[ সলমান আমলে এই ডারাতদল বহস্থানে প্যারেপাল গভন'মেপ্ট 
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স্বাপন করেছিল । অবশ্য স্থানীয় জমিদাররাও এই বিষয়ে এদের 
সাহায্য করেছে। মুললমানগণ হিন্দুঙ্ধানের শহরসমূহে এবং 

রাজধানীতে আধিপতা স্থাপন করলেও গ্রামাঞ্চলে বা দেশের 

অভ্যন্তরাঞ্চলে এ'দের কোনও প্রতাপ ছিল না। এ সকগস্থানে 

'জমিদারগণ এবং ডাকাতদের নেতাদ্দের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। 

এই কারণে মারাঠা, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতির উত্থানে মোগল সাম্রাজ্য 

সহজেই ভেঙে পড়েছিল । ] 
মোটর ডাকাতি বর্তমান সভ্যতার একটি বিশেষ অবদান। এ 

দেশে এই প্রকার ডাকাতি [ রাজনৈতিক ও সাধারণ ডাকাতি ] 

যধ্যবিত্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও আংলে। ইণ্ডিযান সমাজের 

এ 
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যুবকদের দ্বারা সমাধ হয়েছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঞ্জাবী ও শিখর! 

তাদের ট্যান্সির নম্বর বদলে বা উহার এক* বা ছইটি ডিজিট 

পাল্টিয়ে বা উঠিয়ে এ সব যানে বন্দুক ও তরবারি সহকারে ডাকাতি 

করেছে। বাঙগার্পীরা পিস্তল, স্টেন্গান, হাতবোম। প্রভৃতি এবং 

আযাংলে ইত্ডিয়ানরা ছুরিকা, পিস্তল ও জিগে। আদি এই 

অপকার্ধে বাবহার করেছে । এই জিপ্োর স্বরূপ ও ব্যবহার চাত্ু্ব 
পুস্তকের সপন্দ খণ্ডে আংলে! অপদল ও রেড.হট ক্করপিয়ন গ্যাও, 
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সম্পর্কে বল! হয়েছে । পূর্বপৃষ্ঠায় ধঁর়ূপ এক অস্্রের প্রতিক্কতি দেওয়। 

হল। 
সাধারণতঃ কয়েকটি ষোটর গাড়ি এই অপকার্ষে, সংগ্রহ বা 

চুরি করা হয়। এর পর রাত্রে ্বারবানের ঘুষত্ত অবস্থার যোগে 
এর। পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করে। ঘটনাস্থলে এসে 

সিডন্ বডি কারের ছাদে উঠে এরা গ্যাস ও অন্থান্ত স্উ্িট-লাইট প্রথমে 

নিভিয়ে দেয়। এর পর ওরা একটি বেঞ্চ বা বংশদণ্ড সংগ্রহ করে উহ 

মোটরের সম্মুখের অংশে এবং দোকান প্রভৃতির ছুয়ারের উপর সংলগ্ন 
করে এ মোটরকার সতেজে সন্গুখে চালিয়ে এ ছুয়ার ভেঙে (ফলে। 

কখনও কখনও লৌহ শিকলের এক মুখ জুয়েলারী দোকানের লৌহ 
গরাদে এবং উহার অপর মুখ মোটরকারের পিছনে বেঁধে এ গাড়ি 

সম্মুখে সবেগে চালিয়ে এরূপ লৌহ কপাটও উপড়ে ফেলেছে । ঘরে 

ঢুকে এর! কেহ জল্ত বিজলী বাতি ত্বরিত গতিতে জিপ্পোর বা! যষ্টির 

আখাতে ভেঙে দিয়েছে । দোকানী বা অপর কেহ চেঁচালে এরা 

তাদের মুখে তোয়ালে-গামছ1 গু'জে উহা] অপর এক বস্ত্রথও দিয়ে 

বেঁধে দেয়। তবে প্রায়ই ছুরিকা বা পিস্তল দেখিয়ে তাদের নিগুন্ধ 

কর হয়ে থাকে । এই সময় এদের দুই-একজন বাহিরের পাহারাদার 

মোটরের ইঞ্জিনের শব করতে থাকে যাতে এ শবে আক্রান্তদের 

চীৎকারের শব্ধ ডুবে যাষ। এর পরে এ মোটরকারগুলিতেই লুঠের 
ত্রব্য তুলে তারা দ্রুতগতিতে সরে পড়ে। এই সময় জনতা তার্দের 

তেড়ে এলে তার মোটর হ'তে হাতবোম। নিক্ষেপ করে তাদের 
হটিয়ে দিয়েছে । এর] ছুইটি স্থুত্র লৌহ তার মধ্যস্থলে সংযুক্ত করে 
চারিটি ফলকযুক্ত কণ্টক মণ্ডপ তৈরি ক'রে তা অনুসরণকারী মোটরের 

লম্মুথে ছড়িয়ে দের । এই মণ্পের ঘে কোনও তিনটি ফলক নিয়ে 



৪২৩ | ট্যাক্স ফাঁকি 

জমির উপর দীড়িয়ে থাকে । ফলে উহার চতুর্থটি উত্ব'মুখী হয়ে 
টায়ার পাচার করে দেয়। 

কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে অর্থ সংগ্রহের অদ্ভুহাতেও 
ডাকাতি করা হয়। এইরূপ ভাকাতি সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে 
রাজনৈতিক অপরাধ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বল হয়েছে। 

আজকাল অবশ্য এইরূপ ঘটন1 বিরল । কারণ, দেশের লোককে 
এমনভাবে এর! আর চটাতে চায় না। 

ট)1কা ফাকি 

ট্যাক্স ফশাকিকে অপবাধ না বলে উহাকে পাপ বা অগ্তায় বল? 

চলে। বন্থব্যক্রি উহা ইচ্ছা করে ফশাকি গেয় না। উহা তারা 

বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ফশাকি দিতে বাধ্য হয়। বহু ক্ষেত্রে বিক্রয় 

বিল ব্যতিরেকে ভ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রয় কর ও আয়কর ফণাকি দেওয়া 

হয়েছে । বহু ক্ষেত্রে ট্যাক্স ধার্ধক' কর্মাদের বাড়াবাড়ির জন্য 

লোকে ট্যাক্স ফাকি দিয়েছে। এ সম্পকিত আইন সরলীকত 

না থাকাতে লোকে ট্যাক্স ফাকি দেষ। এই বিষয়ে নিয়ে একটি 
বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম । 

'আমাফে হিসাব দাখিল করতে বলা হলে আমিতাদের বলি 

যে আমি পৈতৃক বাগানের আম গাছ বিক্রি করেছি। সাথে সাথে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল--এঁ গাছের গোড়াতে কি জগ 

দিতেন? জল চাললে উহ? এগ্রিকালচারাণ হবে। উহ ভাঙলে 
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ইনকাম ট্যান্সের বাইরে পড়বে । কিন্ত গাছের গোড়ায় আপনি 
জল দেন নি। অতএব উহ! ভারত সরকারের প্রাপ্য ইনকাম্- 
ট্যাক্সের আওতায় পড়লো। আপনাকে তাহ'লে বিক্রয় লব্ধ টাকার 
উপর ট্যাক্স দিতে হবে । এ বিষয়ে একটা রুলিং আছে । লৌভাগ্য 
ক্রমে অন্ত আদালতের এ বিষয়ে ভিন্ন রুলিং থাকাতে এ সব হতে 

অব্যাহতি পাই।” 
অধুনা এ দেশে গৃহ সমস্যা সর্বাধিক। সরকার গৃহ নিশাণে 

উৎসাহ দিতে চান। বহু গরিব লোক সর্বস্ব খুইয়ে উহ] তৈরি 
করেন । কিন্তু এতেও ইনকাম্-্যাক্স কর্মীরা হৈ হৈ শুরু করে দেন। 

যেন একটা মহা! অপরাধ হয়ে গিয়েছে । বাড়ি নির্মাতা যেন মহ 

স্ব্য একজন আলামী। তাকে টান? হিচড়ানোর অন্ত নেই। বাড়ি 

তৈরির দেনা শোধ হয় নি। তদুপরি উকিলের পিছনে খরচ-খরচ]। 

এ অবস্থাতে মনে হয় এর চাইতে বাড়ি ভাড়া বকেম্না রেখে 

ভাড়াটিয়া থাকা ভালো । বাড়ি তৈরিতে ব্যয়িত টাকা ব্যাঙ্কে 

রাখলে তবু ভালো স্থদ পেতাম। তাতে সংসারটা অন্ততঃ চলে 

যেতো। আমার মতে--ছোট,ছোট বাড়ির মালিকদেরকে এভাবে 

ব্যতিব্যস্ত করা উচিত নয়। এ বাড়ি তৈরির ব্যাপারে হিসাব বিষয়ে 

পরামর্শের জন্ড আমি একজন পরামর্শদাতার শরণাপন্ন হই। এই 

ইনকাম্-ট্যাক্স সম্পর্কে তার পরামর্শ গুনে আমি বলি--এ")! সে 
কি মশায়, এ কি আপনি বলছেন? এতো আমাকে জুম্নাচুরি 

শেখাচ্ছেন !; ভদ্রলোক আমাকে এভাবে আতকে উঠতে শুনে 

বললেন--“আরে মশাই ! সম্পত্তি রাখতে হলে আপনাকে |. নিজেকে ] 

জুয়াচুরি শিখতে হবে। শুধু ভাই নয়, এ ভুগ্লাচুরি পুত্রকেও শেখাতে 
হবে। এমন কি--সময় পেলে আপনার পৌআকেও ওটা শেখাতে 
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হবে। এর পর সভয়ে আমি তার বাটী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। 

বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে ইনকাম্ট্যাক্স ফখাকি দেওয়া হয়। 

জনঘ্বার্থের কারণে উহ্ার অবৈধ উপায়গুণি এখানে বিবৃত করবে। 

না। এখানে মাত্র উহাব বৈধ উপায়গুলি উদ্ধৃত করলাম। 

( ) হিলাব দেখানোব ম্থবিধার জন্ত বহু ব্যক্তি কিছু চাষের 
জমি রাখেন। এই চাষের আযের উপর রাজ্য সরকারের এক্িয়ার 

আছে। কিস্ত ই আয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলার কেন্ত্রীয় সরকারের 

অধিকার নেই। ইনকাম্-্যাক্স ভারত সরকারের একটি বিভাগ । 

৭* বিধার [কিংবা ** ] উপরে [ পিলিং ] কারুর জমি থাকলে কৃষি 

কর দিতে হয়। উহার আয় বাৎসরিক ন্যুনাধিক ৩৩০ হলে এ ট্যাক্স 

প্রদেয় হয। কিছ এ সিলিং বহিনূতি মাত্র ৪০ বিঘা জমির [ ইনটেন- 
লিভ. চাষ ] আয বাৎসরিক দশ হাজার হলেও কোনও ট্যাক্স দিতে 

হয় না। বহু ব্যক্তি বাধ্য হয়ে এ ভাবে কষি আয় দেখিয়ে ইনকাম্- 

ট্যান্সওয়ালাদের কবল হতে রক্ষা পায়। 

বিঃত্রঃ-ধরা যাউক কোন বক্তি নিজের স্থপারভিশনে একটি 

বাড়ি তৈরি করলে।। স্বভাবতঃই সে ঘুরে ঘুরে সম্ভতাতে মাল মশলা 

কিনে আনলে] | মাপে চুরি, দড়িতে চুরি, মশলাতে মজুরীতে চুরি 

এখানে হলে! না। কণ্টবাকটারের ৩* ভাগ অর্থ বেঁচে গেল। 

এভাবে ভদ্রলোকের চল্লিশ হাজারে [ টাক! ] বাড়ি তৈরি শেষ। 

কিন্ত ইনকাম্ট্যাক্স বাবুর! কণ্টাক্টীরী রেটে স্কোয়ার ফুট মেপে ওর 
মূল্য নব্বই হাজারে ধাড় করালেন ৷ এক্ষেত্রে নানারপ বৈধ উপায় 

আবিষ্কার করে আত্মরক্ষা! কর] ভিন্ন অন্ধ উপায় থাকে নি। 

[ব্যবসাষে ইনভেস্টমেন্ট ( অর্থলগ্জী ) করাতে অপরাধ হয় ন]। 
তেমমি বাড়ি নির্মাণও একপ্রকার ইনভেদ্টমেপ্ট। ব্যবসায়ে নানাবিধ 
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*্রচ দেখিয়ে এবং সাবাণক স্বজনদের পার্টনার করে ইনকাম্_ 

ট্যাক্স কমানো হয়। কিন্তু বাড়ির জঙ্চ দরোয়ান রাখা, পাম্প মিজি 
রাখা বা কমন সিঁড়ির আলোর খরচ, মেখর ও স্বইপারের বেতন-- 
ট্যাক্সক্ীরা নাকচ করে দেন। রিপেয়ার বাবদ খরচ সামান্য 

মঞ্জুর করা হয়। অথচ ভাডাটিয়ার্দের বেপরোয়া ভাঙ্গাভাঙ্গির অন্ত 
নেই। পরের বাড়ির প্রতি কারুরই মমতা থাকে না । ] 

বিঃ দ্রঃ--বহু ব্যবসায়ী নিজেদের চাকর, পাচক, দারোয়ান ও 
গাড়ির ড্রাইভার প্রভৃতির বেতন ফ্যাক্টরি কমীদের হিসাবে দেখান। 

কলে, এদের জন্ত এদেরকে ব্যক্ষিগত ভাবে কিছু খরচ করতে হয় 

না। শিল্পপতিরা ফ্যাক্টরির খরচে বহু গেস্ট হাউস এবং শৌখিন 

গাড়ি রাখেন। কিন্ত এ গাড়ি ত্বারা পরিবারবর্গের কাজে 

ব্যবহার করেন । এ গেস্ট হাউসও তাদের ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি 

রূপে বাবন্ৃত হয়। এইরূপ বহুবিধ খরচ-খরচ1 দেখিষে তার? 

ফ্যাক্টরির দেয় ট্যাক্স কমিয়ে দেন। কেউ ভাড়া করা বসত বাড়ির 
এক অংশ ব্যবসায়ের জন্য ভাড়া নেওয়া অফিস বলে কিছুটা খরচ 

বাচান। বলা বাহুল্য, অসতকম্মীদের কিছু কিছু উৎকোচ যে 
এরা না দেন তাও নয়। ফলে সংলোকেরা এদের সাথে 

প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়। এমন বু আয়কর অফিপার 

আছেন ধাদের নিদিষ্ট সংখ্যা বৎসরে ট্যাক্স বাবদ অর্থ তুলে 

দিতে হয়। এ অর্থসংগ্রহ করে ট্যাক্স তুলে উধ্ব তনদের ষন রাখতে 
তারা বাধ্য । এজন্ঠ বাধ্য হয়ে সৎ মানুষকেও পোষ্যবর্গের নাষে নামে 

সম্পত্তি বেনামী করতে হয়। ভাড়াটিয়ারা বৎসরাধিক কাল 

ভাড়া দিচ্ছে না। দেশের আইন তাদেরকে রক্ষা করছে। কিন্তু 
বাড়ির মালিককে ভাড়ানুযায়ী ইনকাম্ ট্যাক্স ও খিউনিসিপ্যাল 
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ট্যাক্স দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্যাক্স-বন্ক আন্দোলন না হওয়াই 

আশ্্ব। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও প্রশাসন বাবদ ব্যয় বাড়ছে। 

সেই ঘাটতি অর্থ তুলতে ট্যাক্স বাড়ছে । অজুহাত _ জীবন ধারণের 

বায় বুদ্ধি। সেই একই অজুহাতে 'প্রদের ট্্যাক্সই বা না কমবে কেন? 

বহু ব্যবপারী এ জন্ত লন. [1555] পর্ধস্ত কিনে থাকেন। 

পেনাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে এ'র। আয়করের শ্স্যাব বাচান। 

এইবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাল্স সন্বদ্ধে বলা যাক। মধ্যবিজ্ত 

গৃহস্থদেব উপর এর চাপ অধিক পড়ে । অনেকে গৃহের একাংশে 

থেকে অন্ত অংশ ভাড়া দেন। ভাড়ার টাকা হতে তারা -ট্যান্ধ 

দেন। কিন্তু ভাড়া বাকি পড়ে ও তার ফলে বাড়ি বিক্রয় হয়। 

অকুপেশন ট্যাক্স ভাড়াটিয়ার কাছ হতে আদায়ের রীতি নেই। 

করপোরেশন প্রভৃতি এ ট্যাক্স ভাভাটিয়ার কাছে আদায় করলে ইহার 

সমাধান হয় । বহু ব্যক্তি বেশি ভাড়া কবুল করে বাড়ি ভাড়া নেয় 

কিন্ত ছুমাস এ হারে ভাড়া দিয় ভাড়া বন্ধ করে। অথচ এ 

ভাড়ার হারে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হবে । [হযতো এ বাড়ির 

ভাড়া এর অর্ধেক হয়ে থাকে । ] ফলে গৃহস্থকে ট্যাক্স ফাকি দেওয়ার 

বহু উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। উহার কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে উদ্বৃত 

করে দেওয়া হলো । 

(১) ভাড়! না দিষে তিন বৎসরের জন্ত রেজিন্টারী করে লিজ 

দেওয়া হয। শর্তথাকে এ সময়ের পরে নৃতন লিজ করতে হবে। 

কিংবা ৬ুৎক্ষপাৎ প্র বাটী ছেড়ে খেতে হবে) ভাড়াটিয়াকে উঠানে? 

শক্ত। কিন্তু লিজ হোন্ডার উঠতে বাধ্য । নচেৎ শর্তানুষায়ী তাকে 

দৈনিক ক্ষতিপূরণ উচ্চহারে দিতে হবে। এইখানে ভাড়ার বাড়ি 

১০০২ টাকাতে ভাড়া দেওয়া হয়। ওদিকে প্রাইভেটে [ হিসাব 
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বহিভূত ভাবে] বাকি ২** টাকা হারে একত্রে তিন বৎসরের 
মোট টাকা নিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মাসিক ১*" টাকা ভাড়াত 

হিসাবে ভ্যালুয়েশন করে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হয় । আইন মত 
মানিক ভাড়ার উপর ট্যাক্স বসে। এ ভাবে এরা ট্যাক্স ফাকি 

দিতে বাধ্য হয়। 

(২ সাধ্যাতীত ট্যাক্স দিতে অপারক হয়ে মানুষ আত্মীয়দের 

ভাড়। দিয়ে রপিদ দেয় না। কারণ, ভাড়াটিয়! না৷ থাকলে ট্যাক্স কম 

হন্নে থাকে। কখনও পূর্ব বন্দোবস্ত মত কম ট্রাকার ফলস্ বিল 
দেওয়া হয়। এই ফপন্ বিপ অনুযায়ী ট্যাক্সের বিল আত্মরক্ষা 

ও সম্পত্তি রক্ষার জন্তু প্রয়োজন। এটা যার] না করে তাদের 

বাড়ি-ঘর বিক্রিতুয়ে যাচ্ছে। ওদিকে বাড়তি খরচ উঠাতে গরিব 
মালিকদের উপর ধার্য করা হচ্ছে । ছোট বাড়ির মালিক ও 

ছোট দোকানীদের দিকে তাকাবার কেউ নেই। 

পারণ-পদ্ধাতি 
যে ষকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকে বলেছি, উহার্দের 

দুইটি যুপ বিভাগে ভাগ করা যায়, যথ] সংশ্লিষ্ট ও অনংশ্লিষ্ট। 
কোনও পদ্ধতি কেবল মা অপকর্ম সমাধা করার জন্ত গৃহীত হলে উহ্থা 

সংশ্লিঃ পদ্ধতি । এই পুস্তকের প্রতিটি পাতায় প্রন্প বিবিধ পক্ধতি 

সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যেমন দোকানের ছাদ ফুটা করে দড়ি ধরে মেমে 

এসে কিংবা উদ্ধার পাশের ঘর গাড়া করে দেওয়াল ফুটা করে চুরি 
করা ইভ্যাদি; নওশের] ঠগীদের তাল সাজাবার কায়দা ইহার 

অপর দৃষ্টান্ত। প্রতিটি ছবিকে এর! ঘেশড়। বলে। সাজানোর 
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কায়দাতে প্রথমবার ভিকটিম জিতবে । কিন্তু হাতের কারদায় 

অলক্ষ্যে একটি মাত্র তাস সরালে রাজা বা নবাষের জিত হতে 

থাকবে। কিন্তু এইগুলি ছাড়া এমন বন কাজ অপরাধীর করে 
যার সঙ্গে যুল অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্ত ত্বরূপ কোনও 

কোনও সিদেল চোরদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এরা গৃহুষ্কঈদের 

গৃহে এসে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে পান্তা ভাত খেয়ে নেয়।* এদের 
কোনও কোনও শহুরে সহধমী ধনী গহস্থের গৃহে ঢুকে প্রথমে 

ব্রাণ্ডি বা মদ প্যানন্রি থেকে তুলে খেয়ে নিয়েছে । এক-একজন এক- 
একটি খাছ খেতে ভালবাসে । এদের মধ্যে আবার এমন চোঁরঙ 

আছে যার প্রথমে এ গৃহ মধ্যেই নিজেদের কাপড় ছেড়ে গৃহস্থদের 
কাপড় পরে নেয়। বেদিয়৷ প্রভৃতি গ্রাম্য চোরর৷ তুকরূপে শিকড়, 
কড়ি, লাল স্থতা প্রভৃতি গৃহস্ব গৃহে ফেলে রেখেছে । এই সকল 
কার্ধকে অপকর্ধের অসংশ্লিষ্ট কার্য বল৷ যেতে পারে । এদের কেউ কেউ 

চুরির পর ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে এ গুহে বিষ্টা ত্যাগ করে যায়। 
অপকর্ণ বিষয়ে এদের এমন বু আজব পদ্ধতি আছে? উহা! আপাত 

দৃষ্টিতে অসংশ্লিষ্ট পদ্ধতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অপকর্ণের সঙ্গে উহাদের 
অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। দৃষ্টান্তত্বরপ য়েলওয়ের ওআগন ত্রেকারদের 

কথা বল] যেতে পারে। লোডিং স্টেশনে ছুর্বত্তর1! যে ওঅ!গনে 

মুল্যবান ভ্রব্যারদি থাকে, সেই ওআগনের গায়ে বহু সাক্কেতিক শব্ধ 

লিখে রাখে, যথা, “চল্ চল্ রে নওজোয়ান, বঙেমাতরম্, দিল্লী চলা” 
টস 

* আমার জনৈক রক্ষী-বদ্ধু বলেছিলেন যে, এতদ্বারা তারা 

[ চেতন মনে? ] বুঝতে চায় যেতারা অন্নাভাবে চুরি করে। কিন্ত 
ভাই বদি হয় তাহলে তারা নিজেরা গরিব" হয়ে গরিব -গৃহন্দের 

শাঙ্ভাভাত খাবে কেন? 
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ইত্যাদি | পরে শ্ববিধাজনক স্কানে [ ইঞ্জিন চালকের যোগসাজসে ? ] 

মালবাহী ঠৌনটি খাষিয়ে দেওয়া হলে দুবৃত্বরা এ লেখা হতে 

ত্ববিত গতিতে বুঝে নেয়, কোন ওআগন ভাঙলে তারা আশামুযায়ী 

ভ্রব্যাদি পাবে। 

অপগৃদ্ধতি 

অসংগলিঃ সং 

] | 
সাধারণ অসাধারণ 

এই সংশ্লিষ্ট অপপদ্ধতিকে ছুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, 

সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ পদ্ধতি অসাধারণ প্রবঞ্চনার 

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বিড. গ্যাম্বলিঙ. প্রভৃতি অপকর্মে 

'অপরাধীর1 কিরূপে মান্গষের মনকে প্রলুন্ধ রু'রে অস্বাভাবিকরূপে 

বোকা করে তুলে ঠকায় তা আমি বলেছি। এ ক্ষেত্রে অপরাধ্ধীর। 

বাগজাল ও পরিবেশ দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে সাময়িকভাবে 

তাদের বিচারশক্তি রুদ্ধ করে। এই অবস্থায় আপনস্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত 

ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার প্রতিরোধ শক্তি প্রয়োগ করে নি এবং উহার 

'অবশ্যস্ভাবী ফল ম্বরপ তাকে যাভা বিশ্বাস করানো সম্ভব হয়েছে। 

এই ব্যবস্থার মূলে অবশ্য থেকেছে লোভজনিত মানুষের সণ 

'অপন্প্হার * বহিবিকাশ। কারণ এই বিশেষ অপরাধে মানুষ 
শর এ এ পা হর পপ 

* প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে ত্বপ্ত অপন্প, হা আছে এবং ষে 
কোনও মুভূর্তে তা কৃত্রিম উপায়ে বহির্গত করা যেতে পারে ইহা তার 
প্রকৃষ্ট প্রষাণ। 
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অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায় । এ বিষয়ে নিয়ের বিবৃতিটি 

প্রপিধানযোগ্য। 

“আমি এমন লোভাতুর হয়ে উঠলাম যে এ দিনেই বর্ধমানে 

পে ছ এক কল্পিত বিপদের অজুহাতে মেশোমষশাই-এর নিকট দশ 
হাজার টাকা কর্জ চাইলাম। তিনি উহা! প্রদানে অপারক হলে 

দেওখঘরে ভগ্নীপতির নিকট যাই । দশ হাজার টাকাতে ছুই লক্ষ মুদ্রা 
লাভ। কিছুতেই এ লোভ আমি দমন করতে পারি নি। তগ্রীপতি 

আমার পীড়াপীড়িতে বলে উঠলেন__'বুঝেছি। তুমি নিশ্চই 
নবাবের পাল্লায় পড়েছে! । আমাকেও ওদেব আড্ডাভে এনে উনি 

বলেছিলেন-_- এই আমি রাখলাম বিশ হাজার, তুমি যতো! জমিতে 

রাখবে তার তিন গুণ আমি রাখবো” । যাই হোক সে যাত্রাতে 

ভগ্মীপতি আমাকে রক্ষা করেছিলেন ।” 

* স্মাগলাররা গাড়ির রঙ ও নম্বর তো! বদঙাযই, উপরস্ত বন্ধ 

ক্ষেত্রে তারা প্রতি মাসে নূতন গাড়ি এ উদ্দেশে কিনে নূতন লোকও 

এ কাজে নিয়োগ করে । 
অসাধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বল] হ'ল। এইবার সাধারণ অপপদ্ধতি 

সম্বন্ধে বলব। অপরাধের সাধারণ পদ্ধতিতে ষানুষ তার স্বাভাবিক 

মন নিষেই ঠকে থাকে। বন্প্রকার সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং চুরি 

ডাকাতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অপরাধ । এই সকল বিষয় বিবেচনা 

করে মূল অপপদ্ধতিসমূহকে আমি উপরোক্ত ভালিকানুষায়ী কয়েকটি 

বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করে নিয়েছি । 

, [ এই অপপদ্ধতিকে দশটি অংশে ভাগ করে কিরূপে অপরাধ নির্ণয় 

সস্ভব তা আমি পুত্বকেরষষ্ঠ খণ্ডের শেষাংশে বিশদরূপে বিবৃত করেছি 1] 
এ ছাড়া পথ-ঘাট, বিপণি-গৃহ--ভারতীয় বা যুরোপীয়, স্টেশন, 
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মেন, যানাদি প্রভৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতি ও স্থযোগ এবং নরনারীর 

জাতি বর্ণ সেক্স ও অভ্যাসও ঘিভিন্ন অপপদ্ধতির উদ্ভবের কারণ । এদের 

কেহ কেহ রাত্রে যখন সকলে ঘুষায় কিংবা! ছুপুরে যখন পুরুষ বাড়ি 

থাকে না, কিংবা রাত্রে গৃহস্থ যখন বাড়িখালি করে সকলে সিনেমা যায় 

তখন চুরি করে। এইগুলিও এক-একটি দলের এক-একটি পদ্ধতি। এই 
জগ্ত দেখ! গিয়েছে যে, একটি বিশেষ পবিষ্টিতি ও হথযোগের বিলুপ্তির 

সহিত অপপদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধন হয়েছে । কিন্তু ্রবূপ স্বযোগ 
ও পরিস্থিতির পুনঃ আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে এ পুরানো ও পরিত্যক্ত 

পদ্ধতিই, পুনঃ গৃহীত হয়েছে । এমনও দেখা গিয়েছ যে, প্রাচীন 
কলকাতার অপপদ্ধতি এক্ষণে এ শহরে অচল হলেও উহ1 হাল-ফিল 

উঠ.তি শহরে পুনঃ প্রবতিত হয়েছে । এই কারণে আমি প্রাচীন ও 

আধুনিক-"উভয়বিধ পদ্ধতি সাদরে সঙ্কলন করে এই পুস্তকে সন্রি- 

বেশিত করেছি । 

এই অপরাধসযূহকে আমর! এঁতিহাপিক সুত্রে এবং জাতিগত- 

ভাবেও বিভক্ত করে নিতে পারি। সাধারণতঃ আমরা বাঙ্গালী, 

উড়িয়া, মান্রাজী ও মাড়বারীদের দক্ষ প্রবঞ্চকরূপে, হিন্দিভাষী 

দেশবাণী ও নেপালীদের দক্ষ সি'দেল চোবরূপে এবং পাঞ্জাবী ও 

কোনও কোনও দেশবালীদের দক্ষ ডাকাতরূপে এবং মুসলমানদের 

[বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী] দক্ষ পিকপকেটরূপে দেখে থাকি। 

বিশেষ অপরাধে বিশেষ শ্রেণীর মাহ্থষের সংখ্যাধিক্য থেকে বুঝা 
যায় যে, তাদের খান্ধ ও দৈহিক গঠন এবং স্বভাব ও কৃষ্টি বহুল 

পরিমাণে বিবিধ অপরাধের নিয়ন্ত্রক । অবশ্য এই তালিকা হ'তে 

প্রতিটি প্রদেশের ভ্রাম্যমাণ বা স্থাক্সী বাপিন্দ। শ্বভাব-দুরুত্ত জাতিদের 

বাদ দিয়েছি। কারণ স্থানীয় জলপ্বায়ু ও পরিবেশ পুরুষাচুক্রমে, 
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অজি ত্বভাবকে স্বল্প সময়ে পরিবতিত করতে সকল ক্ষেত্রে পারে নি। 

এই ক্ষেত্রে আমি মাত্র সাধারণ মানুষের অন্তর্গত অভ্যাস [ম্বভাৰ- 

নয় ] অপরাধীদের সন্বপ্ধেই বলেছি। দেশে মুসলমান অপরাধীরা 

মাত্র ছুরি মারতে ওক্তাদ, অপর দিকে অমুললমানর! [ বিভিন্ন কির 
কারণে ] লাঠিবাজিতে দক্ষ। কিন্তু তা সত্বেও আমরা বহু ভত্র 

বাঙ্গালী হিন্দুকে ছুরি মারতে ও ডাকাতি করতেও দেখেছি । এর 
প্রকৃত কারণ নির্দেশে করতে হলে আমাদের সাহায্য নিতে হবে 

ইতিহাসের । ছুরি মারতে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রথম অভ্যন্ত হয় 

সাম্প্রদায়িক দাজা প্রতিরোধার্থে ও প্রতিশোধার্থে এবং ডাকাতি 

আদি কার্ধ তার! প্রথম শিক্ষা করে রাজনৈতিক কারণে । তাই 

আজও পর্যন্ত মাত্র এক শ্রেনীর শিক্ষিত মধাবিভ ঘরের বাঙ্গালী 

ছেলেদের ছ্বারাই এই ছুই প্রকার অপরাধ সম্ভব । ধনিক এবং 
সাধারণ বাঙ্গালীর এই সবকাজে আজও দক্ষতা অর্জন করতে 

পারেনি। কিন্তু তাই যদিহয় তাহলে নিয় শ্রেণীর বহুবাঙ্গালী 

গোঠী পর্বের ন্তায় আজও [খাগ্, পানীয় ও কৃষ্টির উধ্বে উঠে] 
ডাকাতি করে কেন? আমার মতে এই সবের প্রকৃত মীমাংস! করতে 

গেলে মনস্তত্বের সহিত এতিহাসিক এবং নৃতাত্বিক গবেষণারও 

প্রয্নোজন আছে । কারণ, এ তিনটি বিষয় পরম্পর পরস্পরকে 
প্রভাবান্বিত করে থাকে। 

[পুস্তকের এই খণ্ডে মাত্র 'অযৌনজ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে । অপরাধের নারীঘটিত বা ষৌনজ পদ্ধতিসমূহ, রাজনৈতিক 

অপরাধ-পদ্ধতি এবং জুক্না, আবগারী, গুগডামী, খুন প্রভৃতির অপপক্ধতি 

ইহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডেবিবুত কর] হয়েছে । ভাস্ছাড়া 
অপ-২--২৮ 
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স্বভাবনদুর্ি জাতিসমূহের অপপদ্ধতি বিবৃত করা হযেছে ইহার অষ্টম 
খণ্ডের শেষাংশে |] 

এই সকল অপরাধের কতকগুলি চক্ষের সম্মুখে সমাধা হয়, যমন 

প্রবঞ্চনা ইত্যার্দি। কিন্তু উহাদের কতকগুলি সমাধা হয চক্ষেব্ 
অগোচরে, যেমন চুরি উত্যাদি। এই জন্ত আমাক ক্ষতিগ্রস্ত 

ব্যক্তিদের ন্যায় চোরদের নিকটও এই সম্বন্ধে বু বিবৃতি সংগ্রহ করতে 

হযেছে । বলা বাল্য, এই সকল বিবৃতি ভাষাব উৎকর্ষতাব জঙ্য 

আমাকে নিজ ভাষাষ লিখে নিতে হয়েছে। 

[ পুস্তকের এই খণ্ডে আমি বহুবিধ অপপদ্ধতি সন্বন্ধে বলেছি। 

ইহার পরবর্তী খগ্ডগুলিতে আবও বহু প্রকার অপপদ্ধতি সম্বন্ধে 

বল হযেছে। স্বভাবতঃই মনে হবে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি 
সৃষ্টি করলেন বেন? বনু বিষাক্ত ঘ্বৃণ্য সর্পের সৃষ্টি সম্পর্কেও এই 

প্রশ্ন উঠে। কিন্তু এই ক্ষতিকর সর্পবিষ হতে বহুবিধ অমৃত সমতুল 

ওষধের সৃষ্টি হয। নকল বাজাল করা, উৎকো গ্রহণ, দস্থ্যবুত্তি, 

চৌর্ষকার্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠে থাকে। কিন্তু ভূলে 

গেলে চলবে না যে অনাবিল ক্ষতি করার জন্ত পৃথিবীব কোনও পদার্থ 
তৃঙি হয়নি । এই অপরাধীদের হতে সাবধান হবার জগ্চে বা 
উহাদের কবল হতে আত্মবক্ষার জন্তে বর্তমান উন্নত সভ্যতাব 

সৃষি হয়। এরা মান্থযকে আযেসী হতে না দিষে সর্বদা! সন্ত্রি করে 

রাখে । কেহ কেহ এদেব মধ্যে উপকারিতা আবিকফার করবাব 

জন্তে কয়েকটি এঁতিহাসিক ছষ্টান্ত দিষে থাকেন। এ বিষষে 

উদাহরণ স্বরূপ নিয়্েব কষেকটি ঘটনাব বিষ্বধ বল। হয়ে থাকে। 
“উৎকোচ গ্রহণ এক অতি স্বণ্য অপরাধ । কিন্তু উহার প্রাচুধ 

না থাকলে তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাস্র শক্তির 
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উত্থান হতো না। আগ্রা! দুর্গ হতে পলায়ন পথে বাগলার প্রান্তে এসে 

ধরা পড়লে ফৌজদাহকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করে ছত্রপতি শিবাজী 
স্বরাজ্যে উপস্থিত হয়ে" পুনরায় দেশোদ্ধারে ব্রতী হন। ইংরাজদের 

মধ্যে জলদহ্থ্য নাথাকলে স্পেনীয় আর্মাডা বাহিনীর কবল হুতে 

ইংলগ রক্ষ! পেত না। এই জলদন্থ্যরাই ল্পেনীয় বাহিনীর সমুদ্র 
পথের আগমন বাত? স্বদেশে এসে জানান । এমন কি তার! তাদের 

অভিজ্ঞতা! এদের বাধ! দান কালে ভালে! করে কাজে লাগান | ভারতের 

বহু স্বাধীন রাজ1 ও জমিদার তৎকালীন দস্থ্যদের সাহায্যে স্বাধীনতা 

রক্ষা করেছেন। ইংরাজরা সমগ্র ভারতকে অন্তায় ভাবে একত্রিত না 

করলে আমাদের আজকের এই মহাভারত রচনা করতে বেগ পেতে 

হতো। ইংরাজ পুলিশ স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের উপর অত্যাচার 

না করলে এ দেশবাসী এতো শীন্র হয়তো জেগে উঠতো না। এজন 

এদেশীয় রূপকরচনাকারীরা বলেছেন যে বন্ধু রূপে সাত জন্মে এবং 

শত্র রূপে তিন জন্মে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। যুদ্ধের কালে শক্র সাবমেরিনের 

গোল] ও বিমান নিক্ষিপ্ত বোমা এড়িয়ে ভারতের ডকে ইংরাজরা যুদ্ধো- 

পকরণ এনেছে । কিন্তু এত কষ্টে আনা এ সকল ভ্রব্য ডক হতে চুরি করে 

চোরের ইংরাজ বাহিনীকে দুর্বল করে ভারতীয় স্বাধীনতাকামী 

যোগ্ধাদের স্থবিধা করে দিয়েছে । বহু ক্ষেত্রে চুরি ও ডাকাতি 

দেশের ধন সম্পদের সমান বণ্টনের সহায়ক হয়েছে। হু 

দেশীয় নকলকারী বিলাতি কালি ও ওষধ প্রভৃ'ত ভ্রব্য নকল দ্বার! 

ক্রমশঃ এ সকল বিলাতি ভ্রব্যাপেক্ষ! উত্তম পণ্য দ্রব্য আবিষ্চার করে 

দেশের শিল্প সম্পদের যথেষ্ট উপকার করেছে । 

অন্থ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অবশ্য বুঝা যাবে যে এই সকল 

অপকম দেশের ধন সম্পদের ক্ষতি করে'এই দেশকে বাসের অযোগ্য 
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করে তুলেছে । এইভাবে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওয়ায় 

তাদের মধ্যে গঠন মূলক উদ্যম অন্তহিত হয়েছে । অথচ কর্মালস 

আদর্শবিহ্বীন প্র লকগ অপহারকের :এই বিষয়ে কোনও উদ্যম 

স্বাভাবিক কারণে থাকে না। এর ফলে প্রাচীন সভ্য দেশগুলি আবার 

আনি কাণীন অরাঞ্ক অন্ধকারের মধ্যে নিমক্জিত হয়েছে । এইথানে 

দেখা যায় যে এদের দ্বারা দৈবক্রমে সমাজের শতাংশের একাংশ 

যাক্ জর কালে-ভদ্রে উপকৃত হযেছে । কিন্তু উহাদেব অবর্তমানে আরও 

নির্ভূপও প্রবল ভাবে দেশ বা সমাজ উন্নত হতে পারতো । অধুন। কালে 

সাহিত্যের মধ্যে গ্রস্থকারগণ অপবাধীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো 

একটা বাহাছুরীর বিষয় মনে করেন। এদেব এই প্রকার সহাহ্থ- 

ভূতির সহিত এদেব উপবোক্ত উপকারিতার তুলন| করা চলে। 

অপরাধীদের প্রকৃত কার্ষকরণ সম্বন্ধে শিল্পীদের অজ্ঞতাই ইহার 

কারণ। আমি মনে করি এই সকঙগ অপরাধীদেব মধ্যে কোনও 

প্রতিভ1 সন্ধান করা নিরর্থক। এদেব বিষয় নিষে অযথা মাতামাতি 

না করে সমবেত চেষ্টাতে যথাসম্ভব এদের সংখ্য। 

কমানো উচিত। এদের প্রতি অধিক সহানুভূতি দেখানোর দ্বাবা 

সমাজ উপরূত হবে না) ববং এতদ্বাবা এইসব অন্ধ লেখক এদের 

সংখ্যা বর্ধনের সাহায্য করেন। 
শমাগ্ু 

গুরুদাস চটোপাধ্যায় এগ সজা-এর পঙ্ছে নি 

প্রকাশক ও হুঁজা কর-_ছীকুমারেশ উষ্টাচার্া, ভারতবর্ধ প্রিন্টিং ওপার্কস, 
২০৩১১, বিধান সরলী, কলিকাতা--* 



প্্রিভ্ব্তু হকেঞপা 1 কআসতস্প হিত্পে - 
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দ্বিতীয় খণ্ড 

প্রচলিত চৌষটিটি কলার মধ্যে অপকার্ধ একটি বিশেষ কলা ব 
আর্ট। এই বিশেষ কল! [4৮] অপরাধাদের বিভিন্ন বপ অপরাধ- 

পদ্ধতির [140089-016:%71] মধ্যে প্রকাশ পায়। এই সকল অপরাধ- 

পদ্ধতি অপরাধীরা জন্মগত, কিংবা অভ্যাসগতভাবে লাভ করে--সেই 

সম্বদ্ধে পুপ্তকের প্রথম খণ্ডে “অপরাধ বিভাগ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশেষরূপে 

আলোচিত হয়েছে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সবল, নির্বল, 

শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক, শোণিত-সাম্পত্তিক, যৌনজ, অধৌনজ প্রভৃতি 

বিভাগ সকল কতকটা বংশানুক্রম [76790115] এবং কতকটা মনস্তত্বের 

ভিত্তির উপর গঠিত। এই সকল বিভাগের সাহায্যে অপরাধী বিশেষ 

কি গ্রকারের অপরাধ করবে, অর্থাৎ কিনা মে সবল অপরাধ করবে 

কিংবা নির্বল অপরাধ করবে, যৌনজ অপরাধ করবে কিংবা! অযৌনজ 

অপরাধ করবে-_তা বলে দেওয়! যায়। কিন্তু তাঁরা তাদের মনোনীত 

অপরাধটি কিরূপে বা কি উপায়ে সমাধিত করবে, তা! নির্ভর করে তাদের 

[অভ্যাস জাত 1] কার্ধ-পদ্ধতির [ মোডাস-অপরেগ্ডাই ] উপর। দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ শঠতার কথ! বল! যেতে পারে । গ্রবঞ্চনা তথা চিটিও (07১88১108] 
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একটি নির্বল-সাম্পত্তিক অধৌনজ অপত্াধ, কিন্তু এই শঠতা বহুবিধ 
উপায়ে সংঘটিত হয়_-অর্থাৎ কি'না! এক-এক জন শঠ এক-এক প্রকার 

কার্ধপদ্ধতিতে লোক ঠকায়। 

অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ-পদ্ধতির উদ্ভবের প্রকৃত কারণ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কিন্তু আমার মতে কোনও অপরাধী কোনও 

একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা একবার সফলতা লাভ করলে সে মার সেই 

বিশেষ পদ্ধতির সাহায্েই অপকর্ম করতে থাকে । অপর কোনও 

নৃতন অপ-পদ্ধতির কথ! সে আর তখন চিন্তা করে না। একই পদ্ধতি 

পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করার ফলে সেই বিশেষ পদ্ধতি সছদ্ধে সে এমনি 
পাকাপোক্ত হয়ে উঠে ষে তখন অবলীলাক্রমে, অনায়াসে বা অল্প আর়াসে 

এবং নির্ভুলভাবে মে উক্ত পদ্ধতি দ্বারা অপকর্ম করতে সক্ষম হয়। 

্বভাবতঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে বহুদিন সমক্স 

লাগে। এই কারণে একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি 

আয়ত্তে আন সময় সাপেক্ষ ত বটেই, তা ছাভা মুহ্মু্হ এইরূপ পদ্ধতি 
পরিবর্তন কর! সকল সময়ে সম্ভবও হয় না। প্রথম অবস্থার অপরাধীর! 

[ প্রাথমিক অপরাধীবর1 ] কোনও কোনও সময় একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ 

করে আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও প্রকৃত বা শেষ অবস্থার 

অপরাধীরা! কর্দাচ এইবপ কার্ধ করে না। প্রকৃত অপরাধীদের 

দলগত অভ্যান, তাদের সংস্কার এবং উৎ্ম্থক্যের অক্তাব এইরূপ কার্ধের 

গ্রতিবন্ধক হয়। কলিকাতা, বোগ্ধাই প্রভৃতির ন্তায় পাচমেশালী শহরে 

প্রাথমিক অপরাধীরা একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর আর একটি 
পদ্ধতি কোনও কোনও সময় গ্রহণ করে বটে ! কিন্ত ইহার অবশ্যন্তাবী 

কলম্বব্ূপ অনত্যাস্র কারণে তার ধরাঁও পডে অতি সহজে । পরিশেষে 
এই সব প্রাথমিক অপবাধীরা পাকাপোক্ততাবে মাত্র একটি পদ্ধতি 
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অবলম্বন ক'রে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 

বিবৃত শেষ অবস্থার প্রকৃত অপরাধীদের দ্বার অপরাধ সম্পকিত 

অকিন্ত্রীয়্তা অর্জনও উহার অন্যতম কারণ। 

প্রথম পর্যায়ে অপরাধীরা তাদের ম্ব গ্ব গুরুর কাছে 

এই সব [পৃথক পৃথক] অপরাধ-পদ্ধতি শিক্ষা করে থাকে । 

স্ব স্ব গুরু, সর্দার বা ওস্তাদ নির্দেশিত পন্থানুষায়ী তারা একই 

ধরনের অপকর্ম করে চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওস্তাদ বা 

গুরুরা অন্য কোনও পছ্ছতি গ্রহণ ন1 করার জন্তে প্রারস্তেই সাকরেদ 

বা শিষ্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েও নিয়েছে । সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে 

যে পকেটমারগণ সি'দ কাটে না এবং যারা লোক ঠকায় তারা৷ মান্য 

মারে না বা সি'্দ কাটে না। যারা গৃহে চুরি করে, তারা পথে চুরি 
করে না। এমন কি,ষার! রাত্রে চুরি করে তার] দিনে চুরি করে 

না। একমাত্র প্রাথমিক ও দৈব অপরাধীরাই স্থযোগমত এক প্রকার 

অপরাধ ও উহার পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর একটি পদ্ধতি গ্রহণে 
প্রয়াম পায় এবং এজন্য অকুস্কলে তারা! অতি সহজে ধরাও পড়ে। এদের 

অনেকেই কোনও গুরু বা ওস্তাদের কাছে অপকর্ম শিক্ষা না করে 

'অপকর্ম শুরু করে। এই কারণে কোনও একটি সুচিস্তিত অপরাধ-পদ্ধতি 

বেছে নিতে এর] অপারক হয়। বড় ঝড় শহরে এই ধরনের বহু প্রাথমিক 

অপরাধী দৃষ্ট হয়ে থাকে । এই কারণে অনেকে শহুরে অপরাধীদের 
বিভিন্নমুরখখী [ ভারসেটাইল ] অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিঃসঙেহ। কিন্ত 

তাদের এইরূপ বিশ্বাস ভূল। কারণ শেষের দিকে এই প্রাথমিক 

অপরাধীরাও অপকর্মের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিই বেছে নিতে বাধ্য 

হয়েছে । যে সকল অপকর্মের জন্ত একের অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন 

হয় [টিম ওআর্ক] সেই সব অপকর্ষের জন্ত এক-এক দিন 
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এক-একটি পদ্ধতি অবলম্বন করাও অনস্ভব। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 
“অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণা” শর্ক পরিচ্ছেদে এই অপরাধ-পদ্ধতির 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। 

স্ব ন্ব অপ-পদ্ধতির প্রাতি এদেশীয় অপরাধীদের প্রগাঢ় অন্ুঝাগও 

দেখা যায়। নিয়ের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি সমাকরূপে বুঝা 

যাবে। 

“পকেট-মারির মামলায় এক তালাতোভ চোরকে ভুলক্রমে সিপাহীর। 

ধরে আনলে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'আমঝ! গামছা 

মারি, কিংবা চাবির কাম করি । বাপু! আমাদের কি এই কাম আছে 

নাকি? [ চাবি ও গামছ। অর্থে সি'দকাটি প্রভৃতি ভাঙন যন্ত্র বুঝায় ] 

অপর একদিন ডক্-ইয়ার্ডএর চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে 
আন] হলে সে উত্তর করে, “আমি মশাই কেবিন চোর [জাহাজের 7, 

আমি ত ডক্ চোর নই+।” 

[ হুবিধা-অহ্বিধা ও মনস্তাত্বিক প্রভৃতি কারণে অপপদ্ধতির 

বিবিধ বিভাগ নির্ধারিত হুয়। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ দিবা ও রাত্রি চোরদের 

সম্বন্ধে বল। যেতে পারে । কোনও এক আযাংলো৷ দিবা-চোএ আমাকে 

এইরূপ বলেছিল, ডে ইজ. ফর ওআর্ক। নাইট ইজ. ফর এনজয়মেণ্ট। 
এই জন্তেই আমি দিনেই চুরি করে থাকি।' দিবা-চোরদের নিকট 

রাত্রে কৃতি করার সময়। এই সময়টুকু তারা নষ্ট করতে চায় না। 
এজন্ত তার! দিনেই চুরি করে। এ ছাড়া শ্থভাব-চোরদের কাউর কাউর 
অপন্পৃহ৷ মনস্তাত্বিক কারণে রাক্রে আদ্দপেই আসে না। অপপদ্ধতির 

মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার স্ুবিধা-অস্থবিধ। প্রভৃতি 

কারণ সম্বন্ধে বলা যাক। দিবাভাগে পুকুষর! বাড়ি থাকে না বলে 
ব্ছ অভ্যাল-চোর এ সময় চুরি করে। এছাড়া আমরা এও দেখেছি 
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যে, যুরোপীয় বাভির চোর ও দেশীয় বাক্তির বাড়ির চোরও পৃথক হয়ে 

থাকে । কারণ এদের অভ্যাসজাত স্থবিধা-অন্থবিধা এ সকল বাটার 

গঠন, লোকজনদের জীবন-প্রণালী ও উহাদের ব্যবহৃত ব্রব্যার্দির উপর 

নির্ভর করে। উন্নতমন্য এবং বনিয়াদি চোররা আবার নিকৃষ্ট গ্ররূতি 

চোরদেব ঘ্বণাকরে। আমার মনে ইহাঁও বিভিন্ন অপপদ্ধতি গ্রহণের 

অপর এক কাবণ |] 

বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর প্রতিটি অপরাধের জন্য বিবিধ প্রকার 

অপপদ্ধতি গৃহীত হশে থাকে । এ সকল অপপদ্ধতির পশ্চাতে বনু 

তিহাসিক ও সামাজিক কারণও থাকে । পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে 

এই সকল অপপদ্ধতি সম্বদ্ধে আলোচনা কবব। 

ভারতীয় অপরাধীদের কোনও কোনও অপরাধ-পদ্ধতির সহিত 

পারশ্, চীন এবং যুনবাপের মধ্যযুগীয় অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতির 

মিল দেখ। যাধ। ইহা দ্বাথা এইরূপ মনে করা যেতে পারে যে, 

মধ্যযুগে এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বাণিজ্যস্ত্রে আবদ্ধ 

ছিল। বোধ হয় বাণিজ্য এবং রাজা বিস্তারের সহিত এক দেশের 

অপরাধীদের সহিত অপর দেশের অপরাধীদের মিলন ঘটেছে । আমার 

মতে এই বিষষে অনুসন্ধানের একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আছে। 

এই সকল অপপদ্ধতির কয়েকটি প্রাচীন এবং কয়েকটি আধুনিক ও 

অতি-আধুনিক; কিন্তু পুরাতন পদ্ধতিগুপি কিছুকাল পরিত্যক্ত হয়ে 

পুনরায় পুরানো! যুগেব গহনার ন্যায় অপরাধীদের দ্বার] পুনঃ গৃহীতও 

হয়ে থাকে । 
অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতিকে আমরা চারিটি ভাগে বিভক্ত করতে 

পারি, * ধথা_(১) কি ধরনের অপকর্ম অপরাধীর! ক'রবে, (২) 

[* কারুর বসত বাটার গঠন এবং গৃছন্থামীর জাতি এবং তৎজনিত সঁদের আচার-বাব- 
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মনোনীত অপরাধটি ভারা কোন সময়ে সমাধা করবে, (৩) এ অপরাধ 

তারা কি ভাবে ও উপায়ে সংষটিত করবে, (৪) অপকর্ম হবার! তারা কি 

কি প্রকারের ভ্রব্য অপহরণ করবে, ইত্যার্দি। অপপদ্ধতির এই 
ৰিভাগগুলির গ্রকৃত ব্যাখ্যা উপরে লিপিবদ্ধ হয়েছে । এইবার অপপদ্ধতির 

অন্যান্ত বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলাধাক। প্রথমে অপরাধীরা যাহা কিছু 

সন্মৃথে পায় তাহাই গ্রহণ করে। কিন্তু এই সব দ্রব্য সকল সময় তারা 

বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। বিক্রয় দ্বার! প্রয়োজনীয় অর্থাদি ন। 

পেলে এই নবদ্রব্য অপহরণ করা বানা কর তাদের পক্ষে সমান। 

এই কারণে অপরাধীর] মাল পাচারের জন্ত থাউ' ৰা চোরাই মালের 

গ্রাহকদের সহিত ব্যবসাস্ত্রে আবদ্ধ থাকে । সকল বামাল-গ্রাহক 

বা রিসিভাররা যে কোনও ভ্রব্য গ্রহণ করে না। এক-একজন 

বামাল-গ্রাহক এক-এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে। অনেক সময় এই 

সকল গ্রাহকদের ফরমাস মত অপরাধীর! দ্রব্য আহরণ করে থাকে। 

অনেক গ্রাহক আবার বিশেষ শ্রেণীর চোরের এজন পুষেও থাকে । 

লাইকেলের গ্রাহকবর] কেৰলমাত্র সাইকেল এবং ঘড়ির গ্রাহকেরা কেবল 

মাত্র ঘড়িই গ্রহণ করে থাক্কে। এই কারণে আমরা কোন অপরাধীকে 

কেবলমাত্র ঘডি এবং কোনও অপরাধীকে আমরা কেবলমাত্র সাইকেলই 

চুরি করতে দেখি। শহরে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্য বেশি চুরি 

হবে তা নির্ভর করে তৎকালীন বাজারের দর, চাহিদা! এবং বামাল- 

গ্রাহকদের প্রয়োজন ও নির্দেশের উপর। 

হারের উপরেও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে । প্রায়ই দেখ! হায়, বারা যুরোগীয়দের 

গৃহে চুরি করে তার! ভারতীয়দের গৃছে চুরি করে ন1। এ ছাড়া স্থান কাল পাত্র ভেদেও 

চোরেছের শ্রেণী বিভাগ কর! চলে। “চৌধ-অপরাং” নীর্বক অধ্যায়ে এ নন্বন্ধে বিস্তারিত 
তাবে আলোটিত হবে |] 
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অপরাধ-পদ্ধতির প্রতিটি প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে বল! হল। উহাদের 

অপরাধের ন্তায় অপপদ্ধতিও বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত । উহাদের মধ্যে 

ষৌনজ ও অ-যৌনঙ্গ শ্রেণীর অপরাধীরও পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইৰার 
অপরাধসমূহের বিভিন্ন রূপ অপরাধ-পদ্ধতির সম্বন্ধে বলা াক। এই 

অধ্যায়ে কেবল মাত্র অযৌনজ প্রবঞ্চনার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আমি 
ব্যাখ্যা করবো । 

প্রবর্থন! অপরাধ 

শঠত1 ব1 প্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ নির্বল অপরাধ। প্রাবঞ্চক 
অপরাধীদের ছল-চাতুরীর অস্ত নেই। এদের মধ্যে বহু স্বভাৰের ৰ্াক্তি 
দেখ। যাষ। বাঁকচাতুর্য এদের 'ঘপকর্মের প্রধান সহায় হয়। তবে 

এরা ষে অত্যত্ত চতুর ও কর্মতৎপর তাতে সন্দেহ নেই। উচু শ্রেণীর 
প্রবঞ্চকর্দের অধিকাংশ প্রাথমিক অপরাধী । এদের মধ্যে মুশিক্ষিত, 

অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত তিন প্রকারের মানুষ আছে। কিন্ত এদের 

প্রত্যেকে মিথ্যা ভাষণে ও ছল-চাতুগীতে অতি দক্ষ। নিয়োক্তরূপ বিবিধ 

ত্বভাবের প্রবঞ্কক আছে। 

(১) কর্মঠ--এর! সত্যকার বনু গুণাগুণের অধিকারী । কেউ কেউ 

একাউন্টে পারদর্শী । কারুর ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক জান প্রথর। ম্বভাব- 

অলস হলেও কিছু সময় এরা কর্মতৎপরতা দেখায়। কিন্তু অলসতা 

কারণে এর! মধ্যে মধ্যে অন্তর্ধান হয়। নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে 
এর] অপারক। গৃহীত অর্থ খরচ করে ফিরে এসে তারা অন্ভু্াত ও 
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কৈফিয়ৎ দেয়। এর! প্রচুর আশা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। প্রকৃত 
বন্ধুদের মধো বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উভয়কে এর] ঠকায়। 

(২) অভাবী-_-এর] অভাবগ্রস্ত ভদ্র মান । অভাব মেটাতে এরা 

চুরি করতে অপারক। পরিশেষে এরা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এর! 
নিজেরা ওকে ঠকে নিঃম্ব হয়ে পডে। যেভাবে এর! নিজেরা $ঠকেছে-_ 

সেইভাবে অপরকে ঠকিয়ে ওরা অর্থ পুনরুদ্ধার করে। এর! অবস্থাপন্ন 

হল্জে নিজেদের শুধরে নেয় । 

(৩) সরব-_এর! সব সময় রোয়়াব দেখিয়ে কথা বলে। ধন্নকা- 

ধমকিতে এর বিশেষ ওন্তাদ। এদের «কন্ার্ড, করলে চেঁচিয়ে এরা 

ৰাজিমাৎ করে। নিজেদেরকে এর] বুদ্ধিমান বুঝাতে ও অন্তকে বোকা 
প্রশ্াণ করতে ব্যস্ত । এর! অযথা অন্তের শুভাকাজ্মী সাজে । এদের 

মধ্যে চঞ্চলতা, মুখরতা। ও [ক্ষণস্থায়ী ] তৎপরতা দেখা যায়। মিথ্যার 

পর মিথ্যা বলতে এদের বাধা নেই। পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে এরা 

শিকার বেছে নেম্। 

বিশেষ দ্রষ্টৰা £__এদের মধ্যে বু অলীক [ 7১999০ ] গুণ্ডা আছে। 

আসলে গুগ্ডামীর ক্ষমতা এদের নেই। এর! ভিতরে ভিতরে তীকু 

প্রকৃতির । বহু নিবিষ সর্প আকারে প্রকারে ও ফোস-ফোসানিতে সবিষ 

সর্পের অন্তকরণ করে । শত্রুকে প্রবঞ্চন! হবার ভয় দেখিয়ে ওর] আত্মরক্ষা 

করে। বিজ্ঞানীরা এই গুণকে [ 297010:5 ] বলেন । এই অলীক 

গুণ্ডা নিজেদের গুণ! বুঝিয়ে ভয় বা লোভ দেখিয়ে অর্থ নেয়। কিন্তু 
এদেরকে তেড়ে গেলে এর] পলায়নপর হয়। গুণ্ডা নিয়োগকারী মান্য 

এদের ত্বার! গ্রবঞ্চিত হয়। এই অলীক গুগ্ডার1 তাদের সত্যকার কোনও 
কাজ করে নি। 

অরস্ত কিছু উর্ঠতি গুণ্ডা! একাধারে হবল্লাধিক গুগামি ও প্রবঞ্চনা 
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করেছে। এরা কোনও এক হুরধধর্ষ গুণ্ডা হয় না। সাধারণতঃ এর। 

প্রাথমিক অপরাধী । এর সাংসারিক ও স্ত্রীপুত্র প্রক্নাসপী হয়ে 

থাকে। 

৫৪) নীরব-_এব] খুব নম্র ও ধীর হয়। এদের চাটুকরিতা ও চুকলামী 

করার শক্তি আছে। এর! অপকর্মের পূর্বে নিলিঞ্ধ ভাব দেখায় । এর! খুব 

বেশি বাঁডাবাডি করে না। এর! চাকরি-বাকরি ও কাজ কর্ম করে 

থাকে। চাকরি না থাকলে এরা প্রবঞ্চনা অপকর্ম করে। চাকুরির 
ফাকে ফাকেও এর! এ ভাবে অর্থ উপার্জন করে। এদের '্মপমান করলে 

এরা সে বিষয়ে নিহিকার থাকে । প্রথম প্রথম বু উপকার করে এরা 

মানুষকে মুগ্ধ করে তুলে। 

শঠতা৷ বা গ্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ * নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধ । 
এই অপকর্মের গন্য কোনওবপ ধৌহক বলপ্রকাণের প্রয়োজন হয় না। 

আঘাত হান! প্রবঞ্চক তথা শঠেদের পক্ষে রীতি এবং শ্বতাব-বিকদ্ধ 

ব্যাপার । আত্মরক্ষার্থে এরা কখনও কাউকে আঘাত হানে না। 

পৃথিবীতে শঠেদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এদের কার্যপদ্ধতিগুলির 

সংখ্যাও সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। বুদ্ধিমত্তায় এর] পণ্ডিতমগ্ডলীকেও 
মুগ্ধ করে দেয়। মেরে ধবে কেডে নেওয়াই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম ব 

সনাতন অপরাধ-বীতি। পরে অপেক্ষাকৃত ছুবল ব্যক্তি4 বোধ হয় না- 

বলে-নেওয়৷ বা [ গোপনে ] চুরির পক্ষপাতী হয়। এর পব সভ্যতা 

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্ষে ডাকাতি এবং চুরির বিরুদ্ধে লোকে সজাগ হয়ে 

নানারূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এর ফলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 

* যৌনজ প্রবঞ্চ। অপরাধেরও জন্ধিত জাছে। গবে এইট সন্ধ দ্ধ আলোচন। কর! 

ক্য়েছে। উহাদের সম্পর্কে সম্যক আলোচন? পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে কর! হয়েছে। 
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শঠতার বা চিটিও-এর আশ্রয় নেয়। এই শঠতা অপরাধ সভ্যত! বিস্তারের 

সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে। 

অপরাধ-পদ্ধতি সকল দু'টি বিশেষ পর্যায়ে সংঘটিত্ড হয়। প্রথম 

পর্যায়ে অপরাধীরা শত্রর বেশে সোজান্ছজি আঘাত হানে। চুরি, 
ডাকাতি, রাহাজানি গ্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ে পড়ে । ইহা! মাজষের 

জ্ঞাতমারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সমাধা কর! হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অপ- 

রাধীর! বন্ধুরূপে আলাপ জমিয়ে গৃহস্থদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদেএ 

সর্বনাশ ঘটায়। বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণ? প্রভৃতি অপরাধ এই 

পর্যায়ের অপরাধ । এই অপরাধ সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জ্ঞাতসারে 

সমাধা হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কেবলমাত্র গ্রবঞ্চন। সম্বদ্ধেই 

আলোচনা করব। এই প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপকর্ম মূলতঃ দুই 

প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে । ষথা_(১) সাধারণ প্রৰঞ্চন। এবং 

(২) অসাধারণ প্রবঞ্চনা। ইহা ব্যতীত ইহাদ্দের কয়েকটি 

উল্লেখধোগ্য উপবিভাগও আছে। প্রবঞ্চনার এই বিভাগ ও 

উপবিভাগ সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক রূপে ব্যাখ্যা করব। প্রবঞ্চনার 

প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কীয় অপরাধ সমূহের প্রত্যেক অপরাধ 
আবার ছুইটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে । যথ!, যৌনজ প্রবঞ্চনা ও 
অযৌনজ প্রবঞ্চন। 

প্রথমে সাধারণ প্রবঞ্চন! অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক । সাধারণ প্রবঞ্চনা 

দ্বারা গৃহস্থের! স্বাভাবিক মন নিয়ে নুস্থ অবস্থায় ঠকে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 

এইরূপ বল! যেতে পাবে, ধরুন, আপনার গোয়াল। এসে জানালে, সে 

আপনাকে খাটি গকর দুধ দেবে; আপনি তাকে বিশ্বাস ক'রে ছুধও ক্রয় 

করলেন। মে আপনাকে ণ্থাটি গরুর” ছধ দিলেও গরুর “খাটি ছুধ” 
দিল না। এইখানে তার এ গরুটা খাটি হলেও এ গরুর ছধ খাটি নয় 
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আসলে সে আপনাকে ধিল জল মেশানো ছুধ। এই ছুধে 

জল মেশানো হয়েছে জানলে বা বুঝলে নিশ্চয়ই তা আপনি ক্রয় 

করতেন না। আপনি উহা। ক্রয় করলেও ওর দাম দিতেন আরও কম। 

এই ক্ষেত্রে ঘোষের-পো! প্রৰঞ্চনা দ্বারাই জল মিশানে৷ ছুধকে খাটি ছুধ 

বলে আপনাকে গছিয়ে দিয়েছে, তা না হলে অত অধিক মূল্যে এ জলীয় 

ছুধ আপনি কখনও ক্রয় করতেন না। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে বল৷ হয় 

প্রবঞ্চনা 
[ ষৌনজ ও 

রদ ] 

|. | 
অসাধারণ ৮ 

| | 
বিল আত্মপ্রবঞ্চন। 

সপ পপ 

ৃ | 
একক প্রবঞ্চনা ব্যাপক প্রবঞ্চনা 

সাধারণ প্রবঞ্চনা” | মানুষ অন্ধ ভালবাস! ব। ভক্তি ও ন্মেহ দ্বার। অভিভূত 

হলে এই ভক্তি, ভালবাস1ব! গ্সেহের পাত্রের তাকে আরও সহজে ঠকাতে 

পারে। এই ভক্তি, ভালবান! ও স্নেহ, ক্রোধ ও লোভের ন্যায় মানুষের 

বিচার বুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে হাস্তকর ভাবে বোক। করে তুলে। 

এইরূপ অবস্থায় তারা দূর্বত্বদের অত্যধিকরূপে বিশ্বাস করে নিজেরাই 

নিজেগের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে | মান্য ঠ$কে তখনই যখন সে কাউকে 
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ভালবেমে ফেলে । এইরূপ অবস্থায় সে দেখেও দেখে না বা শুনেও শুনতে 

পায় না। 

“সাধারণ প্রবঞ্চনাপ্র কথা খলা হ'ল। এইবার “অসাধারণ 

প্রবর্চনা”র কথা বলা যাক। অপাধারণ প্রবঞ্নার দ্বারা মান্ধষের মন 

অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অন্থস্থ হয়ে উঠে ! লোভের কারণেই এইরূপ 

ঘটে থাকে । এই অনস্থায় ফরিয়াদী নিজেই কতকটা অপরাধীর পর্যায়ে 

এসে পডে। এ াবষযে একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। ধরুন, কোনও এক 
প্রবঞ্চক আপনাকে এসে জানাল ষে এক যায়গায় জলের দরে সোনা 

বিক্রয হচ্ছে। আপনি এও বুঝলেন ও জানলেন যে, এ গহনাগুলি 
চোরাই গহনা । তা নাহলে এত সম্তায় সোনা! বিক্রষ হয না। প্রথমে 

হয়ত আপনি চোরাই গহন! কিনতে রাজি হলেন না। কিন্তু সেই 

বাক্তি নানাভাবে আপনাকে প্রলুন্ধ করে গহনা কিনতে বাজি 

করাল , অর্থাৎ কিন] বাক্প্রয়োগ দ্বারা আপনার অস্তপ্নিহিত অপস্পহাকে 

জাগ্রত করে আপনাকে সে লোভী করে তুলল । তার দ্বার] প্ররো চিত হযে 

আপনি গোপনে গহুণাগুলি কিনলেন । আসলে কিন্তু আপনি কোনও 

সোন! কিনলেন না, আপনি সত্তর মুদ্রার বিনিময়ে কিনলেন গিট করা 

কতকগুলি পিতল। এই ক্ষেত্রে আপনি অপরকে ঠকাতে গিয়ে কিংবা 

অপরের অপহৃত দ্রব্য আত্মসাৎ কণতে গিষে নিজের দ্রব্য ৰা অর্থই 

আপনি হারিয়ে ফেললেন । এই অনাধারণ গ্রবঞ্চনা দ্বার! ঠগীর] গ্রবঞ্চিত 

ব্যক্তির অন্তনিহিত ন্বাভাবিক [ন্থপ্ণ] অপস্পৃহা জাগ্রত করে তাকে লোভী 

করে তুলে । এই ভাবে প্রধঞ্চিত না হলে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক 

স্ববস্থায় এইবপ অপকর্ম সম্বন্ধে হয়ত চিস্তাও করত না, বরং এরথ 

কার্ধকে সে অন্তরের সাথে ত্বণাই করত। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে 

আমরা 'অসাধারণ প্রবঞ্চন।' বলে থাকি। 
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[ প্রৰঞ্চকগণ বন্ধুকূপেই নাগরিকদের অর্থাপহরণ করে। বস্ততঃ 

মানুষের ক্ষতি কর! শক্রতা অপেক্ষা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে আরও সহজে 

সম্ভব £ছয়। এই কারণে পণ্ডিতের বলেন, “যদি কারও ক্ষতি করতে 

চাও ত প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুতত করে তার ছুর্বলতাসমূহ জেনে 

নাও ।” বিশেষ করে বিপক্ষ পক্ষ যদি সাবধানী, শক্তিমান ও দুর্দান্ত 

প্রকৃতির হয তা হলে এই পস্থাই প্রকৃষ্ট। ঠগীরা এই সত্যটি বিশেষ 

রূপে মেনে নিয়েছে । ঠকামীর দ্বারা! অর্থাপহরণ অপেক্ষাকত সহজ 

পন্থা । এই কারণে পৃথিবীতে ঠগীদের সংখ্য| অন্যান্য অপরাধীদেব 
তুলনায় অনেক বেশি । ঠগীরা সাধারণতঃ দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির এব 

অত্যধিক চতুর হয়ে থাকে । তারা সাধারণতঃ খুন-জখমেব ধার দিয়ে ও 

যাঞ না। বরং তাদের একান্ত রূপে নিরীহ ও বিনয়ী মানুষের মতহ 

দেখা যায়। এ কথা স্বীকার্ধ যে চুরির তুলনায় জোচ্চুগ্ি কর) 
অনেক নিরাপদ । এইবার আমি এই প্রবঞ্চক অপরাধীদের সম্বস্ধে 

খিশদরূপে আলোচন] করবো । ] 

এই অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বব্ূপ 'ঠগী নওসেপ।+, “পক ঠগী” 

“নোট ভবলিঙ? প্রভৃতি অপপদ্ধতি সম্বক্ধে বল! খেতে পারে। এগুলি 
অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত । অনুরূপ ভাবে ধোৌনঞ্জ 
অসাধারণ প্রবঞ্চনারও অস্তিত্ব আছে। মান্য মাত্রের মধ্যেই ষে 

ঘৌনঞজ্জ ও অযোৌনজ অপম্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান আছে এবং 

উহার্দেরকে কৃত্রিম উপায়ে যে বহির্গত করা যায় তাহা এই সকল 

অসাধারণ প্রবঞ্চনাসমূহ প্রমাণিত করে। প্রথমে বিবিধ প্রকার 

অযৌনজ অপাধারণ প্রবঞ্চন। সম্বন্ধে আলোচনা করব। 



ঠগী নওসের! 

নওসের] পদ্ধতির অপর নাষ বিড. গ্যান্লিউ. [8680 0%771176] 1 

ইহা একপ্রকার অযৌনজ অসাধারণ প্রৰঞ্চনা। এই পদ্ধতিতে 

অপরাধীরা 7৪ বা ঘুঁটির সাহায্যে জুয়ার অভিনয় ক'রে 
লোক ঠকায়। অনেকে ঘুঁটির বদলে তান গ্রভৃতির দ্বারাও এই 

খেলা খেলে থাকে । আদলে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ত একেবারে জুয়া 

নয়। নওসেরা দলে প্রায়ই বহু সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে । ইহাকে 

একটি বাস্তব অভিনয় বললেও অতুযুক্তি হবে না। এক-এক জন ব্যক্তি 

এক-একটি অংশ আ্যাক্ট ব প্রেকরেযায়। এদের মধ্যে কেহ সাজে 

থাণী, কেহ সাজে রাজা, জমিদার বা বড় বড় ব্যবসাঙ্দার, কেহ ব৷ 

উহাদের ম্যানেজার সাজে । দারোয়ান, বেয়ারা, ঘাতক, খাতার্জি 

প্রভৃতি সাজবারও লোকের অভাব হয় না। প্রথমে “নওসেরা” নামে 

পশ্চিমা অপরাধী দল দ্বারা [ মতান্তরে দিল্লীর এক শ্রেণীর মুসলমানদের 
দ্বারা ] এই অপন্বাধ প্রবতিত হয়। পরে বাংলাদেশের পতনোম্মুখ ধনী 

বংশের দুলালরা অর্থের প্রয়োজনে এর উন্নতিসাধন করেন। * আজ 

এদের গতিবিধি পৃথিবীর সর্বত্রই । বড়বড় শহরে এরা আস্তানা 

গেড়ে লোক ঠকায়। ভারতে সব প্রন্নেশের ব্যক্তিদের নিয়েই এদের 

দ্লগুলি গঠিত। এদের মোহিনী-শক্তি অল্প কথায় ব্যক্ত করা ধাঁয় 

“ কেহ কেহ এও বলে খাকেনবে নয়'শ[ ৯০] উপানে ইহ1 সগাধিত হয় বলে 

একে নওনের! বল! হয়েছে । অবনত এ কথা ঠিক যে বাঁংল1 দেশে এর প্রকৃত উন্নতি 

শ্ঘটে। এক্ষণে এই অপরাধ পৃথিবীর নকল দেশে প্রচলিত হয়েছে। 



১৫ ঠী নগসের 

না। বাক-চাতুর্ধ, বচন-বিস্তাস এবং বিভিন্ন রূপ “মেক্-আপ”ই এদের 

প্রধান সহায়। 

নওসের] অপরাধীরা দল বেঁধে বড বড় শহরে অপকর্ম করে থাকে। 

এদের আমর] উপরি উক্ত কারণে “অসাধারণ” প্রবঞ্চকদের পর্যায়ে ফেলে 

থাকি। শহরের বড় বড় পুরানো বনেদী বাটীগুলিতেই এর! অপকর্ম 

করে থাকে । কলিকাতা, বোস্বাই প্রভৃতি শহুরে এইরূপ বহু পুরাতন 

প্রাসাদ আছে। এই সকল বিরাট বিরাট প্রাসাদে উত্তরাধিকারীনুজে 

বাড়ির স্বর্গগত ধনী মাপিকের বহু নিঃম্ব বংশধর সপরিবারে ইহার 

বিভিন্ন অংশে বাস করেন। এই সকল বাটাতে পুরাতন আমলের 

বভ বড় দালান বা “হল” ঘর দেখা যায় । পুরাতন আমলের আপবাবে 

সঙ্দিত হল ঘরটির উপর কিন্তু সকল বংশধরেরই সমান অধিকার 

থাকে । পৃথক পৃথক রূপে ৰসবাস করলেও প্রয়োজন মত সকলেই এই 
হল ঘরটি ব্যবহার করে থাকেন। এই সকল বংশধরদের কাহারও 

কাহারও অবস্থা উন্নত থাকলেও তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত রূপ 

শোচনীয় দেখ! যায়। নওসের! দলের অপরাধীর] অনেক সময় এইরূপ 

এক বংশধরকে তাদের অংশীদার রূপে বেছে নিয়ে তাদের সহিত 

যোগসাজসে লোতী বণিক এবং অন্যান্ত লোকর্দের এই সকল হুল 

ঘরে * ভুলিয়ে এনে তাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে । এই কারণে 

অতগুলি বংশধরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মাহায্যে যে এই অপরাধীরা 

হল ঘরটি ব্যবহার করেছে ত। সঠিক ভাৰে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে । 

কারণ সংঙ্গি্ বংশধরটি প্রায্সই ধরা-ছেশয়ার বাইরে থাকেন এবং 
আগরারারারাররোরারাররারোররাররারার

ারারারাররারেরররারাররারারারাররার
ররেরারারারাররারোরাহররাররররারররা

ররারাররারারারাররররররররররররারারর
রারর 

+ কোনও কোনও ক্ষেত্রে বড় বড় বাড়ি ভাড়! করে উহ্থা 'ভাড়! করে জানা' দামী 

অ।মধাবপত্র ছার1 সা্িক্জে রাখা হয়। বড় বড় শহরে এরপবছ সাদী জান্তান। 

এর। ভাড়া! করে নিজেদের দখলে রাখে ও গয়োজন মত ব্যবহার করে। 



অগরার-বিচ্জান ১৬ 

ফরিয়াধধীর সামনে কখনও তিনি হাজিরও হন না। এ ছাড়া বিষয়টি 

এমন ভাবে সাজানে। হয় যাতে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই নকল ঝুট1 রাজা, 

জমিদার বা ব্যবসাদারকেই বাড়ির আসল মালিক বলে মহজেই ভূল 

করে। দলের অধিকাংশ পোকই কিন্ত দালালের ভূমিকায় কাজ করে। 

এই সকল দাঁলালেরা শহর, শহরতলী এবং দুর গ্রামা জনপদগুলি হ'তে 

নান। অছিলায় ছুর্বলচিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোকদের ভূলিষে এনে কাজ হামিল 
ক'রে অপর আর এক বভ শহরে কিছুদিনের মত সবে পড়ে । কিরূপ 

পদ্ধতিতে এই সকল অপকর্ম সংঘটিত হয় তা নিয়ের বিবৃতিটি পভডলেই 

বুঝা ষাবে। 

“মাস দেঁডেক পূর্বে এক চায়ের দৌকানে বন্ধু অঙ্জিতের সঙ্গে আমার 

প্রথম পরিচয় । অজিতের আগ্রহাতিশয্যে আমাদের এই পরিচয় অচিবে 

বন্ধুত্বে পরিণত হয়। একট! ব্যবস! ফ্াদদবার খেয়াল সেই আমার মধ্ো 

ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অজিত আমায় বুঝায়, “ছ্যাখ ! ব্যবসা করতে গেলে 

তিনটি জিনিস চাই--সময় চাই, সুবিধে চাই, পয়সা চাই। তোর তো 

তিনটে জিনিসই আছে। এবার চল তোকে ভৈরব দ।ছুর কাছে নিয়ে 

চলি। মন্তবড় কারবারী পোক তিনি । তিনি ঠিক একটা মতলব নিশ্চয় 
বাতিলে দেবেন।” এর পর অজিত আমাকে ভৈরববাবুর কাছে নিয়ে 

আমে। প্রথমে ভৈরব দাছু আমাকে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহুই দেন 

নাঁ। পরিশেষে অবশ্ত আমার এবং অজিতের সনির্বন্ধ অহরোঁধে আমাকে 

সাহাধা করতে তিনি রাজি হন। কিন্ত প্রথমেই বেশি টার্কা! $রচু করতে 

তিনি আমাকে মান! করে দেন। তিনি আমাকে সাবধান /কি'রে দিয়ে 

বলেন-_“কত টাকা নষ্ট করতে তুমি রাজি আছ? তোর্মার সম্বল ত মাত্র 

চাজার ত্রিশ টাকা। বাপ মরবার সঙ্গে সঙ্ষেই লব উড়াতে চাও বুঝি ? 

দেখ বাপু। তৃ্ধি অজিতের বন্ধু। তাই তুমি আমার পৌত্র স্থানীয় 



১৭ ঠী নওনের। 

ব্যবঙ্গ! হচ্ছে একটা জুয়া! খেলা, হার-জিতের কোনও স্থিরতা নাই । তবে 
একটা কাজ তৃমি করতে পার। তৃুষি বরং কিছু জঙ্গি কিনে ফেল। 

হুম । বুঝলে? তা কি হে” 

ইঈতিসধো সেখানে একজন প্রোচ বাঙ্গালী এসে হাজির হলেন । 

উভৈরবৰাৰ্ বিরক্ত হয়ে তাকে শুধালেন, “এখানে কি চাট ছে আবার 

তোমার ? আমি বলেছি তো! ও*সবে রাজি নই |, আমতা-আমতা করে 

ভত্রলোক উত্তর করলেন, “দেখুন, বাদলপুরের মাতাল জমিঙ্ল়ারটা কোল- 

কাতান এসেছে । অনবরত হুত্ডি কেটে জলের দবে বিষয় বিক্রয় করছে ।» 

তার এই কথাতে চশষাট1 কপালে উঠিয়ে ভৈরব দাঁচ বললেন, "আরে ! 

ভাই নাকি? আমি খুব চিনি ওদের । ওদের ম্যানেজার আমার বালাবন্ধু । 

কোন কোন্ সম্পত্তি ওদের বিক্রি হবে? উৎফুল্ল হয়ে দালাল ভদ্রলোক 

উত্তর করলেন,“আজ্ঞে। বীরভূম জেলার দুটো! শাল বন। আসল দাষ ওর 

চল্লিশ হাজার হলেও মাত্র সাত হাজার টাকায় বিক্রয় করবেন ।” “যা 

এ তুমি বল কি? আমি ষে একবার নিজে গিছলাম সেখানে । কিন্ধ চলিশ 

হাক্সার ডি কি বল্ছ? ওর আনল দাম হবে অন্ততঃ সতর হাজার ।” 

প্রতাত্বত্ধে তার প্রতি এইরূপ এক উক্তি করে এরপর 

ভৈরব দ্রা আমার দিকে ফিরে বললেন, “তোমার দ্বাছ একখানা 

কপান্স বটে । একেবারে, মেঘ না চাইতেই জল; কিন্ত সবটা তোমায় 

দিচ্ছি ন তাই । অর্ধেকটা আমি নিজেই বাখব। মাস ছুই ধরে রেখে 

বাট হাজারে ত বিক্রি করবই। ল্যাণ্ড স্পেকুলেশনই দ্বেখছি বেস্ট বিজনেস্। 

আমার প্রায় নয় লক্ষ টাকা জুটমিলে আটকে গেল। নইলেকি আর 

আমি বলে থাকি! যাক, দাছু! তাহলে তৃথি কাল সাতটায় এস। 

বঙ্গি কিছু হয় ভ তোমার কপালেই হবে । হাজার আষ্টেক টাকা ভূমি 

সঙ্গে এনো । এক বেশি বোধ করি দরকার হবে ন।।" 

ছধ ২. 
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এন্িকে হঠাৎ টেঙ্গিফোনট। বেজে উঠল-_ক্রীন কী । রিপিভারটা 
'উঠিয়ে নিয়ে তৈরব্ধা্ব কথ! কইলেন, “কোউন্্? পরিমলবাবৃ ! হা, হাঃ 
ও তহুবেই! কেয়া? বাহাক্ন হাজার! ওতনা তো আত গঙ্িষে 

মজুত নেহি । নেহি নেহি নেহি, কেইসেন হো শেক্তা। ব্যান্ক-উফ তো 

আভি বন্দ ছো গিয়া । আভি ত্রিশ হাজার হাম্ দেনে শেক্তা। আচ্ছা ! 

আপ আঘদমি ভেজিয়ে। শুনিয়ে ! মূলুক-টাদকে। ভেজ দিয়ে।” এর পর 

ভৈরবদাছুর কারবান্ীী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচন। করতে করতে আমি 
এবং বন্ধুবর অজিত দিনেম! দেখে বাড়ি ফিত্রি। পরদিন সকাল সাতটাক়্ 
অজিত আমাকে ভৈরবদ্ধাহুর বাড়ি আনে । ভৈরববাবু একটু কিন্তু-কিস্ত 
করে আমাকে বললেন, 'ড্রাইভারট। তো! এখনও এল না। যাক! তাহলে 

ট্যাক্সি করেই চলো! ।” অজিত ও আমাকে নিপ্পে ট্যাক্সিতে উঠে ৈরববাবু 

হুকুষ দিলেন, 'এই চালাও শোভাবাজার।” কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি 
ভেবে তিনি অজিতকে বললেন, “আচ্ছা ! অজিত, তুমি আমার অফিসে 

একটু বস। মিকিমের একজন ব্যবসায়ী আসবেন। তাকে বসতে 

বলবে।” এরপর অজিতকে নামিয্জে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে স্টার্ট 

দিতে বললেন। উদ্দাম গতিতে তখন ট্যাক্সি ছুটে চলল । শোভাবাজাবে 

এসে ভৈরববাবুর নির্দেশমত একট! মোটা মোট! থামওয়াল! পুরান বড় 
বাড়ির সামনে ট্যাব্সিখানা রুখে দিয়ে ট্যাক্সিচালক আমাদেরকে বললো, 
“ই তো হামরা মুন্তুকক! জমিনদার। আরে এ তো৷ বাদপপুরকো রাজাবাবু 

আছে।” তার এই স্বগতোক্তির উত্তরে তৈরববাবু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 

বললেন, 'ক।? তুম্ চিনতা ইসকে1? ড্রাইভার ডত্তথে খুশি মনে তাকে 

ৰললে, আপ কেক! বলে? বেলিয়ামে তো ইনকো ভার) জধিনদারী 

হবার়। শুন। হাম বাগুলামেভি ইন্কো। জযিনদারী আছে। আউর বড়ি বড়ি 

বহুত জঙ্গলতী আছে।” 'ছম্! ঠিক হ্যায়, _এই বলে ভৈরববাবু ট্যাব্ির 
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ভাড়া চুকিয়ে আমাকে নিয়ে নামলেন। কিন্তু সেখানে বাদ সাধল 
গেটের তকমা-আটা শাস্ত্রীমশাই । পথ আগলে দরোয়ানজী খি'চিয়ে 

উঠে বলঙ্েন, “পয়লা এতাল! দিইয়ে তো ? ছুট। টাক দরোয়ানের হাতে 

গুজে দিয়ে ভৈরবদাছ হুকুম করলেন, “তুম যাও আভি। মহায়াজাকো 

দ্বেওয়ানজীকে খবর ভেজো-ও-ও | আমাদের সেলাম জানিয়ে দরোক্ষানজী 

এইবার আমাদেরকে একটা হলঘরে এনে সেখানে আমাদের বসতে বলে 

দবেওয়ানজীকে এত্াল৷ জানাতে গেল। আমি অবাক হয়ে এই বনেদী 

বাড়ির আদব-কায়ঘ। পরিলক্ষ্য করছিলাম । আমাকে এধার-ওধার 

তাকাতে দেখে ভৈরবদ্দাহু একটু হাসলেন ও বললেন,'কি আর এখন দেখছ 
দা! সবই এদের মন্দে আর জুয়ায় গেছে। বাজার চেহাব] দেখলে 

আরও অবাক হবে। লোকট1 ঠিক একট] নিরেট বোকা নর-রাক্ষস।” 

হঠাৎ গপ,. গপ. আওয়াজ করে একট! ঘোড়ার গাড়ি গাড়িবারাগ্ডার 
নীচে এসে দাড়াল । সেখানে একজন তকমা-আটা লোক। বোধহয় ওদের 

মহিসই হবে। সে চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছিল,_+হ শিয়্ার ! 

তফাৎ বাও। রাণীমা আতি।”' দুর হতে আমি লক্ষ্য করি যে, একজন 
্তামাঙ্গী প্রৌঢ় মহিল। গরদের কাপড় পরে বাড়ি ঢুকছেন। তীর পিছনে 
পিছনে ভিজ। কাপড়ের পুঁটলি হাতে আসছে ঝি এবং তার পিছনে 

পিছনে আমছে এক অপূর্বহ্ন্থরী সপ্তদশী বালিকা । হঠাৎ একজন 
বেয়ারা এসে দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাওয়ায় এদের আর আমি 

দ্বেখতে পাই না। এর অন্ন কিছুক্ষণ পরেই দোতালার ঘর থেকে 

অরগ্যানের বাঙ্কার বেজে উঠে। আমি ভুনতে পাই জমিদার-কন্কার 

অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত, 'তুষি যে আানিবে তা আমি জানি গেো৷ জানি।, 
আহি মুগ্ধ হয়ে এ সীত শুনছিলাম । হঠাৎ দেওয়ানজী চণ্ডাবাবু ঘরে চুকে 
বলে উঠলেন, “আরে তৈরৰ যে, ভূঙি এতদিন পরে? ও-ও--লেই 
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জঙ্গলটার জন্তে বুঝি! কিন্তু ভায়! সাত হাজারে হবে ন1। ওর জন্তে 
দেড় হাজার আরও চাই । তা ছাড়! আমাকে ভাল কমিশন ন! দিলে সব 

ভেম্তে দেব।' উত্তরে ভৈরবদাছু মৃছু হেসে তাকে জানালেন, “ওট। না 

বললেও হত। ও আমি তোমাকে দিতাম। এর পর ছুই বাল্যবন্ধুর 

মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ব আলাপ জমে উঠল। সংলাপের মধ্যে দেওয়ানজী 

জানিয়ে দিলেন, জমিদার নাকি রোজ জুয়া খেলছেন, আর হাজার বিশ 

করে তিনি প্রতিবার হারছেন। এর মধ্যে নাকি দেওয়ানজীরও 

কারসাজি আছে । তার নির্দেশমত থেললে রাজাকে হারতেই হুবে। ষে 

খেলতে আসে সে দেওয়ানজীব শিক্ষামত খেল! জিতে ঘরে ফিরে । দেও- 

ানজীও এদের কাছ থেকে বেশ কিছু কমিশন পেয়ে থাকেন ইত্যাদি । 

উত্স্থক হয়ে ভৈরবদাদ দেওয়ানজীকে জিজ্ঞেন করলেন, “কিন্ত 

কারসাজিটা কি? শিখিয়ে দাও ন। আমাকে । এক হাত নয় আমিও 

দেখি! কিছু টাক ষদ্দি মুফৎ এসে যাক! তাতে মন্দ কি আর 

হবে? “ও-ও কিছু না, খুব মোজা জিনিস। এই ছু হাত গঙ্গা আর 

ছহাত কালী”-_-এই বলে দেওয়ানজী ভৈরবদাহছুকে তাসের কসরৎ 

দেখাতে লাগলেন। বোঝ। গেল ব্যাপারটা খুবই সহজ | শুধু হাতসাফাই- 
এর কার্ধ মাত্র । কতকট! তাস সাজাবার কায়দ্রাও বটে ! কিন্তু ভৈরব- 

বাবুর মাথায় বিষয়টা কিছুতেই আর ঢুকে না। অনেক কষ্টে কায়দা- 
গুলো বোধগধ্য করে ভৈরবদ্ধাছু দেওয়ানজীকে বললেন, “ও সব এখন 

থাক ভাই। এয়েছি ব্যবসা! সংক্রান্ত ব্যাপারে । ব্যবসায়ে আর সব চলে, 

কিন্ত জুয়াচুরী চলে ন1।” উত্তরে দেওয়ানজী কি একটা বলতে 
যাচ্ছিলেন, কিন্ত ত৷ আর তার তখন বল। হল না। 

“কাকাবাবু! বলে জমিঘার-কণ্তা এ হলঘরে চুকলেন। হঠাৎ ক্ঘামা- 
দের সেখানে দেখে তার আর বাক্যক্ষুরণ হয় না! মাথা নীচু করে দাড়িয়ে 
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তিনি জাচলের একট] খুঁট আঙলে জডাতে লাগলেন । “আরে সতী ষ।! 
আয় আয়। একে প্রণাম কর। ইনিও তোর একজন কাক1।, 

সতীরাণী আমার গ! ঘেসে দাড়িয়ে ভৈরববাবুকে প্রণাম জানাল। সেই 
সাথে সে দেওয়ানজীকেও প্রণাম জানাতে ভূললো। না। আশীর্বাদ করে 

দেওয়ানজী তাকে বললেন, 'ষ। তো মা, এদের জন্তে চা-ট1--? সভীবাণী 

চলে গেলে দেওয়ানজী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদাছুর কানে কানে 

বললেন-_গহে ! চেষ্টা করে একটু দেখো না। তোমার নাতিটি তো 

পাত্র হিসেবে ভালই । মরা হাতির দাম এখনও লাখ টাকা । তাছাড়া 

ওই ত একটা মাত্র সম্তান। য1 অবশিষ্ট আছে তা সবই তো! ওর ।, 

“তা কথাট। তৃমি মন্দ বল নি। চল, তাহলে পাশের ঘরে চলো । এ বিষয়ে 

একটু আলোচন] কর! যাক । এসব আর ছেলে-ছোকরাদের কাছে নয়।' 

ইশারায় আরও কিছু বলে বন্ধুত্ব আমাকে একটু অপেক্ষা করতে ৰলে 

পরামর্শের জন্ত অন্ত ঘরে গেলেন। বন্ধুদবয় অদৃষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে-দলগেই 
সেখানে চা নিয়ে হাজির হুলেন স্বয়ং জমিদার-কন্তা। দেওয়ানজীদের 

£মখানে না দেখে ভীতিপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,__“আচ্ছ। ! 

কাকাবাবু কোথায়? তিনি আমার গা” থেমে দীড়িয়ে 
জিজ্ঞেম করলেন, "আপনি কোথায় থাকেন? উত্তরে আমি তাকে 

ৰললাম, 'বালীগঞ্জ। সতীরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি জাত? 

উত্তরে আমি জানালাম, “কায়স্থ।' নতীরাণী উত্তর দিলেন, 'জামরাও 

কারস্থ।' সতীরাণী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, “আপনার পদবী কি-ই।' তখন 

উত্তরে আমি বললাম, 'খিত্তির”। উত্তরে সতীরাণী জানালেন, 'জামরা 

হচ্ছি বোস।' এই ভাবে জামাদের আলাপ ভালো করে জমে উঠেছে। 
এমন সময় দেওয়ানজী ঘরে ঢুকলেন, দেওয়ানজীদের দেখে সভীবাপীও 

স্বরিত গতিতে সবে পড়গ। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে জানাল যে, বাজ 
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সাছেব সেলাম দিঁয়েছেন। আমরাও কাপবিলন্ব না করে 
দেওয়ানজীর নির্দেশ মত রাজা সাহেবের খাশ কামরায় এলাম। প্রকাণ্ড 

একটা ধঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলান কাচের সেকেলে ঝাড়-লঠন। বড় 

বড় আরশি ও ছবি দিয়ে ঘরখানি সাজান । একটা বড় ফরাসের 

উপর বসে গড়গড়! টানতে টানতে রাজ! সাহেব ছু" জন মাড়োযক়াবীর 

সঙ্গে জুয়! খেলছিলেন। তার পাশে রাখা টিপয়ের উপর একট রেকাবে 
সাজান মদের গেলাস। আমাদের সেখানে বসতে অন্থরোধ করে তিনি 

আবার জুয়ায় মনোনিবেশ করলেন । দেখতে দেখতে আমাদের রাজা 

সাছেব ত্রিশ হাজার টাকা হারালেন। শেষ দানের পর ক্ষেপে উঠে 

রাজ] সাহেব ক্রুদ্ধ ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ই লোক যাছু জান্তা । এ 

দারোয়ান! নিকাল দেও ই লোককে।। বেগতিক দেখে দরোয়ান 

আসবার আগেই মাড়োয়'রীছয় কেটে পড়ল। আর এক গেলাস মদ 

নিঃশেষ করে রাজ! লাহেব ডাকলেন, “দেওয়ানজী ।, তার ডাকের উত্তরে 

দেওয়ানজী বপলেন, “হুজুর !” তখন রাজ! সাহেব তাকে বললেন, “আর 

কেউ খেলবে ?” ভৈরব্ধাহু এই সময় বাধ। দিয়ে তাকে জানালেন, “আজ্ে 

আমরা এসেছিলাম শাল বন সংক্রান্ত একট] কথাবার্তার জন্তে। এবার 

উত্তরে রাজ] সাহেব জ্ব কুচকে তাকে বললেন, হা হা। সে ত আপনারই 

হবে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি খেলবো না। আমি কিন্তু খেলবে! 

এখন এর সঙ্গে । গ্বগত শ্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদ্দাদ বলে 

উঠলেন, “এই খেয়েছে রে! মাতালের কাণ্ড দেখ। শেষ বরাবর 

ধাছুভায়ের উপরই ঝেৌক পড়ল। বেচারা ছেলেমাছয ! মৃহ্শ্ববে 

দেওয়ানজী বলে উঠলেন, “ত1 আর কি হবে, খেলুক ন1। কায়দাট। 
তো শিখে নিয়েছে । বোকাটা হাক্চক না। আরও কিছু না হয় ঘাবে 1” 

উৈতববনদাডু তৎ্পনার শ্বরে উত্তর দিলেন, তুমি কি-ই বল ত1? এদিকে 
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জামাই করতে চাচ্ছ, অথচ--” তরস! দিয়ে দেওয়ানজী তাকে বললেন, 

“সৰই তখন তো ওরই হবে। না হয় আগে থেকেই হাজার ত্রিশ নিল। 

এখন থেকে একে তো! ওকেই সামলাতে হবে! ভগবানের ইচ্ছেয় দি 

দু'হাত এক হয়-_- | এদিকে রাজ! সাহেব তে। সেখানে মদ খেয়েই 

চলেছেন। এদের কথোপকথন তার কানেই যাচ্ছিল না। হঠাৎ মদের 

গেলাস নামিয়ে রেখে রাজ! সাহেব বললেন, “এই খোকাবাবু , এসে! ! 

তাহলে বসে যাও আসনে । আমি এ প্রস্তাবে প্রথমটায় বাপি হই নি। 

কিন্ত দেওয়ানজী ও তৈরব্দাছু ভরস] দেওয়ায় রাজি হই। এতে বাজি 

হই কতকটা লোভে পড়েও বটে। কিন্তু মাত্র ছু'বার জেতার পরই 

আমি হারতে আরস্ত কি। শেষে আমার সঙ্গে করে আন! দশ হাজার 

টাকাও হেরে যাই। বেশ বুঝতে পারি যে হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে 

রাজা সাহেব একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি এবং এও বুঝতে পারি যে আমি 
একটা দহ্থাদলের কবলে এসে পডেছি। ভয়ে ও ভাবনান্ন এবং 

অস্গুশোচনায় আমি চেঁচিয়ে উঠি। আমাকে চেঁচাতে শুনে বাজ সাহেৰ 

ক্রুদ্ধ হয়ে হেঁকে উঠলেন,“বটে । জুয়ায় হেরে আবার চেঁচাচ্ছ মানে? এই! 

এই দ্বারোয়ান। দেওয়ানজী এই্বার আমাকে সরিয়ে এনে বললেন, 

«এখানে ছেলেমাছগবী করো না খোকা। জুয়া খেল! সকলের পক্ষেই 
অপবাধ। চেঁচালে পুলিশ এসে সকলকেই পাকড়াও করবে। এর পর 

ফিরে দেখি ভৈরব্দাদু অন্তর্ধান হয়েছেন । আমি সেখানে ফাক। ঘরে 

ভখন এক। আছি। এরপর আমি পরিজাহিভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম,পুলিশ! 

পুলিশ! আমি যে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করব তা বোধ হয় এছ 
পরিকল্পনার বাইরে ছিল। বেগতিক বুঝে সেখানে হাজিয় হলেন 
্বয়ং বাজকুষারী সতীরাধী। তিনি ঝড়ের অত ছুটে এসে চেচিক্ে 
বললেন, ' বাবা! ফেব তুমি এইভাবে লোক ঠকাচ্ছ! দাড়াও! ন। 
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আসছেন।” ওদিকে দরজার ওপারে চুড়ির ঠুন্ ঠুন আওয়াজ শোন! 
গেল। বেগতিক দেখে রাজ! সাহেব, দেওয়াণজী ও দরোয়়ানর1 ঘর 

ছেড়ে পালিয়ে গেল। এর পর সতীরাণী আমার গ! ঘেসে দীড়িয়ে 
আমার কাধের উপর হাত রেখে অহযোগের শ্বরে বলল, “দেখুন! কিছু 

মনে করবেন না আপনি । বাবা লোক খারাপ নন। সম্প্রতি গুর মাথাটা 

একটু খারাপ হয়েছে। দেওয়ানজীই মদ খাইয়ে খাইয়ে গুর সর্বনাশ 

করেছেন। কালও গুতা একটা লোককে এইভাবে বত্রিশ হাজার 

টাক ঠকিয়েছিলেন। মা জানতে পেরে সব টাকা তেনাকে ফিরিয়ে 

দিয়েছেন । মা বললেন যে, কাল আপনাকে একবার আসতে । আপনি 

রাত্রে এখানে খাবেন, টাকাগুলোও নিয়ে ধাবেন।” আমি তখনও 

হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে রইলাম! আমার মুখে কোনও উত্তরই ফোগাক় 

না। সতীরাণী এইবার তার হীরা ও মুক্তা বসান হার ও বলয় দুটা 

খুলে ফেলে সেগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠল, “আমাকে 

বিশ্বাস হচ্ছে নাবুবি! আচ্ছা এইগুলো! তাহলে বেখে দিন। এই- 

গুলোর দাম অন্ততঃ চল্লিশ হাজার। আমি এবার অপ্রস্তত হয়ে উত্তর 

করলাম, “না! না, আপনাকে বিশ্বাস করি । আপনার মাকে বলবেন ষে, 

কাল আমি নিশ্চয় আসব।” অস্তরাল থেকে মায়ের গল] শুনতে পেলাম, 

“আহ ! আহা! নাবা আমার ! আমার সতীর কি এমন কপাল হবে! 

এমন ছেলে কি আমর! পাবে! ? এদের দুহাত কি এক হবে? “আসব 

আসব, নিশ্চয়ই আনসবো-_-, এইবলে আমি সেদিন বাড়িফিরলাম। জমার 

হয়েও মনে অনেক আশা। আমার হারানে! অর্থের বিষয়ে তখন 

আমি নিশ্চিম্তও হয়েছি। পরছিন সন্ধ্যায় দাড়ি কামিয়ে সিক্ষের পাঞ্জাবি 

পরে সতীদের বাড়ি গিয়ে দেখি যে সব ভো-ভা। সেখানে জনমানবের 

সাড়া-শবও নেই। দরজার কাছে দেখি একজন সাছেব ও জন ছুই-তিন 
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বাঙ্গলী দীড়িয়ে। সকলেই রাজ সাহেবকে খুঁজতে এসেছেন। সাহেবের 

কাছে শুনন্বাম তিনি রাজা সাহেবের কাছ থেকে নেপালের তারাই-এর 

ছয় হাজার একর জঙি কিনবেন । বাঙ্গালী ভদ্রলৌকের! বেহারের একট। 

অভ্রের খনির খবরে সেখানে এসেছেন, ইত্যার্দি। সকলে মিলে দলবেঁধে 

খানায় এসে শুনলাম বে, আমর একট! দুর্দাস্ত নওসের! গ্যাঙ্গের খপ্পরে 

পড়েছি। তদন্তে প্রকাশ পেল যে আমার বন্ধুমন্ত--এ অজিত, 

ভৈরবদাছ, রাজা, রাশী, দেওয়ান, দরোয়ান, মাঁয় ট্যাক্সি দ্রাইভার 

পর্যন্ত এক দলেরই দলী। রাঁজ সাহেব এবং ভৈরবদাছুর বাড়ি ছুটি 
ভাড়া কর! এবং বাড়ির যাবতীয় আসবাব-পত্তর দোকান থেকে ভাড়ায় 

আন] হয়েছে। দলট! না”কি ততক্ষণে বোণ্ে, দিলী বা অন্ত কোনও 

দূর দেশে পিট্রান দিয়েছে । বড় বড় শহরে এসে এই দল একাধিক বাটা 
সামগক্িক ভাবে ভাড়া করে আড্ড! গাড়ে এবং চারি দিকে তাদের 

এজেন্ট পাঠায় । এই এজেপ্টরা আমার মত বোকা দেখে ছেলে-বুড়োকে 
যোগাড করে আড্ডায় এনে এইভাবে লোক ঠকায়। ছেলে- 

ছোকরাদের মধ্যে শিকার পেলে সতীরাণীর আবির্ভাব হয়। তা 

না]! হলে সতী ও তার মার সাহাষ্য ব্যতিরেকেই সেখানে কার্ষ 

সঙাধিত হুয়।” 

মাহষের অন্তনিছিত ছূর্বলতাকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত 

কর]! যায়, যথ!-যোৌনজ এবং অযৌনজ। অর্থাৎ কাহারও ঝৌক 
থাকে নারীর উপর, কাহারও ঝোঁক থাকে অর্থের উপর। কাহারও 

কাহারও আবার নারী এবং অর্থ [ সম্পত্তি ] এই উভয়েরই উপর কোক 

দেখা যায়। প্রয়োজন মত অপরাধীর। ইহার একটি বা অপরচি কিংব! 

একজে দুইটির দ্বারাই ছুর্বলচিত মান্যকে প্রলুকধ করে থাকে । উপর্ি- 

উক্ত কাছিনীটিতে নওসের1! অপরাধীর! কিরূপ পদ্ধতিতে মাহ্ছষের 
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অন্তর্নিহিত এই যৌনজ এবং অযৌনজ স্পৃহাত্ব় জাগ্রত ক'রে তাদের 
ঠকিয়ে থাকে তা বল! হয়েছে। এইবার ঠগী দলের আত্যন্তরিক 

সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নওসের! দলের কার্ধকলাপ এবং 

সংগঠনের মধ্যে আমরা অত্যন্তরূপ ষনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই। এই 

সম্বন্ধে নওসেরা দলের একজন অপরাধীর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত 

করলাম । এই চমক গ্রদ বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । বিবৃতিটি হতে বক্তব্য 
বিষয়টি বুঝা যাবে। 

“আমাদের দলের লোকেদের মধো কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব 

প্রচলিত আছে । এই সকল সাঙ্জেতিক শব আমরা কেবলমাত্র নিজেদের 

মধ্যে ব্যবহার করি । আমাদের মধ্যে ষে ব্যক্তি রাজা, জমিদার বা বড 

ব্যবসাদ্দার সাজে, তাকে আঙ্গর বলি “বৈঠো”। আমাদের দলের মধ্যে 

ষে বাক্তি ম্যানেজার বা দেওয়ানজীর ভূমিক1 গ্রহণ করে, তাকে আমরা 
বলি 'মোক্তাব'। নওসের। দলে যে ব্যক্তি প্রথম জুয়া খেলার স্থচন। 

করে তাকে আমরা বলি '্রাইম্যান'। আমাদের ষে ব্যক্তি দালালের 

ভূমিকায় অতিনয় করে তাকে আমরা “দালাল'ই বলি। 
এই সকল দালাল নানা স্থান হতে নান শ্রেণীর লোকদের নানা 

অছিলায় ভুলিয়ে এনে আড্ডাস্থলে হাজির করে। প্রতারণার অভিগ্রায়ে 

আড্ডাস্থলে নীত ব্যক্তিদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করি এবং 

তদনুযায়ী আমরা তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি । এই তিন 

শ্রেণীর ব্যক্তিদের আমব] যথাক্রমে (১) কোরা, (২) সোনামুড়। এবং 

(৩) ফুটা বলে থাকি । এখন বহু ব্যক্তি আছে ধারা পূর্বে এইরূপ 

খেল! খেলে ঠকেছে। এই সকল বাডিদের আমাদের পরিভাষাতে 

আমর! বলি 'ফুটা। এদের মধ্যে যারা এইক্প খেল! কখনগু' 

খেলে নি, কিন্ত নওসেরা প্রতারণার পদ্ধতি লবন্ধে গল্প শুনেছে, লেই 



২৭ ঠ্গী নওসেরা। 

সকল ব্যক্তিদের আমর! বলি 'সোনামুড়া' | এমেক্স মধ্যে এমন লোক 

থাকে যারা এইরূপ খেলা পূর্বে কখনও খেলে নি, কিংবা তার! এইরূপ 
প্রতারণার সম্বন্ধে কখনও কোন গল্পও শুনে নি। এই সকল ব্যক্তিকে 

আমরা বলি “কারা । এই “কোরা? মান্যদেরই বেছে নিয়ে আমবা 

ঠকিয়ে থাকি । সাধারণতঃ আমরা ঘু'টির দ্বারাই এই খেল! খেলি। 
কখনও কখনও আমরা তাসও ব্যবহার করি । এই তাসগুলি কায়দা 

মাফিক সাজানো হয়। প্রত্যেক বিবি বা গোলাম পিছু আমরা টাক! 

ফেলি। তাসগুলি একট! বিশেষ কায়দাতে সাজান হয়। এতে ক'রে 

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দানে কাহারও ভাগে কোনও ছবি পড়ে না । 

অর্থাৎ, তাতে কেউ জেতেও না, তাতে কেউ হারেও না। তাস সাজাবার 

কারদার গুণে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিই [ 20610 ] 

জিততে থাকে । ছুই হাজার টাকা ক'রে তিন দানে ছয় হাজার টাকা 

জেতার পর [আনন্দের আতিশষ্ো] প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অত্যস্তরূপ উত্তেজিত 

হয়ে উঠে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাকে জামরা! বলি 

“গরম”। পর পর তিন তিনবার জেতার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তির উত্তেজন। 

শেষ সীমায় আমে। এই সময় তার প্রতি ধমনীতে রক্ত অতি ভ্রুত 

প্রবাহিত হুতে থাকে । এই সময় তার জিহবা! ও তালু শুকিযনে যায়। 

তখন তার বাক্যক্ফুরণ পর্যস্ত হয় না। এই সময় তার মুখ রক্তিমাভ ধারণ 

করে। অর্থাৎ তার মাথা হতে রক্ত নীচে নামে । ফলে মস্তিফ তার অসাড় 

হয়ে আসে । তার বক্ষ ছুরছুর করে এবং হস্তত্বয় কাপতে থাকে । এই 

অবস্থায় জুয়া জেতা! মুদ্রা কক্সটিও সে পূর্বের স্তায় নিজের কোলের দিকে 
টেনে আনতে পারে না। ঘে দালালটি প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে অকৃম্থলে 
ভূলিয়ে এনেছিল, সেই দালালই তখন প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কোলের দিকে 

টাকাগুলে৷ টেনে আনে । তখন ভাব! এমন ভাব দেখায়, ধেন সেও তাক 
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অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ 

অবস্থাটিকে আমর! বলি 'ধূর'। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির এই বুদ্ধ অবস্থার? 
সময়েই আমাদের দলের একজন খেগার ঘুটি পাণ্টিয়ে বা খেলার ভাস 
উল্টিয়ে বা তা সরিয়ে দিয়ে খেলার মোড ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণতঃ 

হাত সাফাইয়ের সাহায্যেই আমর এই কাজ করে থাকি । থ্ুর” অবস্থায় 
প্রবঞ্চিত ব্যক্তির বুদ্ধিত্রংশ ঘটে এবং এর ফলে সে আমাদের কোনওবূপ 

চালাকিই ধরতে পারে না। এইরূপ হাত সাফাই-এর সাহায্যে ঘু'্টি উল্টান 
ব৷ তাপ পাণ্টানকে আমর] বলি, €তাড'। এই “তোড়ে'র কার্ধ নিবিক্ষে 

সমাধিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে ষে বৈঠোর ভূমিকার [ রাজা, 
জমিদার ব1 ব্যবসাদার ] অভিনয় করছে, সেই ব্যক্তি হঠাৎ এক সঙ্গে 

একেবারে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ প্রবঞ্চিত বাক্তি বত টাকা 

জিতেছে তার ছ"গুথ টাকা বাজি ধরে বসে, অকুস্থলে উপস্থিত কোনও 

এক শুভাকাজ্জীর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও। এই সময়ে আমরাও নিষ়্ ত্বরে 

প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে “বৈঠো”র এই শেষ প্রস্তাবে বাজি হতে বলি। 

আমাদের উপদেশে এবং উতৎপাহে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি 'বৈঠো"র এই প্রস্তাবে 

রাজি হয়। কিন্তু এই শেষ খেলার পর সে দেখে ষে, তার প্রথম 

কয়দানে জেতা ছয় হাজার টাকা তো! সে হারিয়েছেই, তছুপরি সঙ্গে 

করে আনা তার নিঙ্গের ছয় হাজার টাকাও তাকে বার করে দিতে 

হচ্ছে। আমাদের মধ্যে ষে দালাল সেজেছে, সে তখন প্রধান ভূমিকা 

গ্রহণ করে। এ সময় সে তাড়াতাড়ি গ্রবঞ্চিত ব্যক্তির কানের কাছে মুখ 

শিয়ে এসে বলে উঠে, "মশাই ! ও--ওট1 কিছু নয়। এই হারটা দৈবক্রষে 

হুয়ে গেছে । এর পরের দানে সবটাই উত্ডল হয়ে যাবে । আপনি দিয়ে 

দিন দানের টাকা কটা ।” এই উপদেশ মেনে নিয়ে গ্রবঞ্চিত ব্যক্তি 

পকেটের টাক কয়টা ভাঙ্গের দিয়ে পরের দানের জঙ্গ গ্রস্তত হয়। 
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কিন্তু ভা সাজাবার গুণে সে আর একটি বারও জিভতে পারে না। এই 

বাজিযাৎ করার নাম দিয়েছি আমর] “চাট? | এই খেলাতে দশ টাকাকে 

আমর! বলি 'গজ+, এবং একশ টাকাকে আমর] বলি 'গিরাই”। এইভাবে 

টাকার সংখ্যানুষায়ী আমর গজ, গিরাই,পটি, বারি ও বাট? বলে থাকি ) 

অনেক অনয এই প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদ্বেরও আমর! দলে ভতি করে নিই। কি 

করে তা বলছি শ্ুন্থন,- এই ধরনের শিকারর। [ 1917) ] প্রায় 

লোভী, অভাবী ব1 ছুর্বশচিত্তের হয়ে থাকে । কাহারে কাহারে মধ্যে 

'অপরাধ-প্রবণতাও দেখা যায় । এইক্ধপ প্রকৃতির মানুষ ন৷ হ'লে অপরকে 

ঠকিয়ে অর্থ উপায়ের বাসন। তাদের 'মধ্যে আসতো! না। এইরূপ প্রকৃতির 

মান্ধষেএ| বোক। জমিদারকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই ঠকে । এই অবস্থাতে 

তার! আমাদের কাছেই এনে ধরে কেদে পড়ে। নিজেরাই জুয়া 

খেলেছে-_-এই ভয় ও লজ্জায় তার! এ কথা কাউকে বলে না। এই 

সুযোগে আমাদের এই অভিনয় চাতুর্ষ সন্বদ্ধে আমর! তাদের ওয়াকিবহাল 

করে দিই এবং তার্দের আমর জানাই ষে তারা অনুরূপ ভাবে 

আজড্ডাখানায় লোক সংগ্রহ করে আনতে পারলে তাদেরকে ঠকিয়ে আমরা 

যা” অর্থ পাবো তা থেকে ক্ষতিপূরণ ম্বরূপ তার গত অর্থ তে! তাকে 

ফিরিয়ে দ্ধেবোই, তা ছাড়া এ খেলা বাধ আরও কিছু টাকা তাকে তার 

হিন্ত। শ্বরূপ ঘেওয়। হবে । অনেক সমস গ্রবঞ্চিত ব্যক্তির! স্্ীর ব কোনও 

আত্মীয়ের গহন! বন্ধক রেখে কিংব1 পৈতৃক জমি বিক্রি করে বা বন্ধক 

দিয়ে বা টাক। কজ” করে লোভে পড়ে এই প্রতারণা-ভুয়া খেলতে 

আমে । এই হৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করে বথাসষয়ে উহ] যথাস্থানে ফিরিয়ে 
দিতে না পারলে তাষের লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। এই কারণে বাধ্য 
হয়েই তারের কেউ কেউ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়। এসন 

কি এদেয় কেউ কেউ ধীরে ধীঝে আমাদের দলতৃক্তও হয়ে পড়ে। 
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আমাদের দালালের! বাক্জাল তরি করে নানা উপান্সে মানুষের মন 

ভূলোয়। মান্ষের মন ভূলোবার অভিনয্ব পদ্ধতিগুলিকে আমরা বলি 

“রগড়া”। আমরা মানুষের পেশা ব৷ স্পৃহ। অনুযায়ী তার প্রতি প্রযোজ্য 
[ উপযুক্তক্ূপে ] “রগড়া” নির্ধারণ করি। ডাক্তারের! স্থাস্থ্য সংক্রান্ত 

ব্যাপারে এবং বাবসায়িগণ ব্যবস। সংক্রান্ত কথাবার্তায় অধিক আগ্রহশীল 

থাকে। মাঙ্গষের চিত্তপ্রস্ততির [ 2)7901608161018 ] কারণে এইরূপ 

হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা আমাদের শিকার বা ভিকটিম্ 

[ ₹19612) ]-দের পেশান্ধায়ী মুখরোচক বাক্জাল স্থন্টি ক'রে, তাদের 

সহিত আলাপ জঙ্ষিয়ে তার্দের দূর্বলতাসকল কোথায় সেটা আমর! 

জেনে নিই । প্রথমে আমরা প্রবঞ্চনার উদ্দেগ্ে নির্বাচিত বা ১নোনীত 

ব্যক্তির প্রফেশন বা পেশ! সম্বন্ধে খবর নিই। যর্দি আমরা বুঝি লোকটি 
চাউলের বাবসা করে, তা হ'লে সোজান্ুজি তাকে আমরা দিন্তাস! করি, 

“আচ্ছা মশাই ! এক সঙ্গে সত্তর হাজার মণ চাউল কোথায় পাওয়া 

যাবে বলতে পারেন ? এজন বড় ব্যবসাদার ব্রেজিলে পাঠাবার জন্যে 

এই সপ্তাহেই সত্বর হাজার মণ চাউল চান। বড উপকার হয় মশাই, 

যদি সন্ধান ধিতে পারেন । মশাই! হঠাৎ বড় বিপাগ্রন্ত হয় পড়েছি 

আমি। কিছু দালালি মেরে আমার মেয়েটার বিয়েট। দিতে চাই । অত 

বড় আইবুড়ো মেয়ে ! মশাই ! রাত্রে ঘুম হয় না।' 
এইব্ূপ রগড়া বা বচন-বিস্তাস দ্বারা শ্বভাবতঃই চাউল ব্যবসায়ীর 

মন জাশান্বিত হয়ে উঠবে। ক্রেতার অভাবে তার ব্যবসায় যাবার 

দাখিল হয়েছে, এ সংবাদ আমর] পূর্বেই জেনে নিয়েছি । এর পর 
আমর! তাকে রগড়ার পর রগড়া প্রয়োগে জভিভূত করে ঝতি সহজেই 

আড্ডাখানায় হাজির করতে পারি। জাড্ডাস্থলে লে উ:ত্তজনাপূর্ণ 

আসন নিয়েই আলসবে। উতে্গনার ফলে মানুষের মন্তিফ মন্বাতাৰিক 
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হুয়ে উঠে। এই কারখে তাদের লোভী করে তুলে ঠকানও সহজ 

হয়।” 

সাধারণ ভাষাম্ প্রতারণার নওসের! পদ্ধতিকে আমরা বলি “বিড 

গ্যান্বলিঙ, ব! ঘু'টি খেন্'__-আপাতঃ দৃষ্টিতে এই খেলাকে জুয়া! বলে মনে 
হলেও আসলে উহা প্রবঞ্নার একটি অভিনব পদ্ধতি মাত্র। 

এই দলের মধ্যে রগড়া দেবার কাজে বহাল ব্যক্তিদের পরিশ্রম 

করতে হয় সর্বাপেক্ষা বেশি । এই 'রগড়া'র বচন-বিস্তাস এবং ৰাকাজাল 

সৃষ্টির মধ্যে এরা গ্রচুর চাতুর্য প্রকাশ করে থাকে । তাদের শিকার বা 
1০1-দের খুজে বার করতেও তাদের কম বেগ পেতে হয় না। 

এই “রগড়া” সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম । বিবৃতিটি 

হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। 
“হাওড। জেলার অমুক গ্রামে আমার বাস। পূর্বপুরুষ গ্রতিষ্ঠিত 

শরশ্রীলম্ীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের সেবার উপর নির্ভর করে আমাএ সংসার 

যাত্রা নিধাহ হয়। একধিন ঠাকুর পূজা সমাপন করে বহির্বাটীতে ফিবে 

দেখি, একজন প্রো ভঞ্জলোক সেখানে আমার জন্তে অপেক্ষা করছেন। 

আমাকে দেখে তিনি বাস্ত ভাবে দাড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 

হি! মশাই ! এই কি সেই অমুক গ্রামের শ্রশ্রীলদ্্ীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের 

বাড়ি? উত্তরে আমি “হা” বল! মাত্র ভদ্রলোক একটি স্বস্তির নিশ্বাস 

ফেলে বলে উঠলেন, “আঃ, বাচালেন মশাই 1, এর পর তিনি ভক্তি 

গদগদ ভাবে কপালে বার বার যুক্তকর ঠুকে বলতে থাকলেন, “বাবা 

লক্ষমীনারায়ণ, বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ। হততঘ্ঘ হয়ে আমি জিজ্ঞাসা 

করলাম, "ব্যাপার কি মশাই? মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোথ। 
থেকে ? 

তত্রলোককে বিশেষ ক্লান্ত মনে হলো! । শুনলাম তিনি বছ দুর 
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থেকে আসছেন। এই গ্রাটা খুঁজে বার করতেও তাকে কম 

বেগ পেতে হনব নি। একটা মিহি প্রসাহ মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে 

তিনি কি উদ্দেশে এখানে এসেছেন তা আম্বাকে বললেন। 

“আমি মশাই শ্রীপুর গড়ের সাতলাখী জমিদার মহারাজা শ্বার 
মহাঙাপ বায় বাহাদুবের একজন অন্দর মহলের কর্মচারী । আষি 

সেখানে ম্বর্গগত বাবা মহারাঞজের আমল থেকে বহাল আছি । অধমের 

নাষ প্রুহরিসাধন মৈত্র । সাতক্ষীরের কুলীন ব্রাঙ্ছপণ আঞর1। তারপর, 

হ্যা, আসল কথা বলি শুচুন। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বড় 

মহারাঞজীর তিনি ছিলেন একমান্র সম্তান। ঠিক যেন ননীর পুত্তলি। 

হঠাৎ একদিন খেলা করতে করতে ধড়াস করে তিনি মাটিতে আছড়ে 

পভলেন। ব্যাস! তারপর আর তিনি উঠেন না। দৌড়ে এসে আমরা 
সকলে দেখি তড়কা আবস্ত হয়েছে, ভেদবমিও। কোলকাতার 

বড বড ডাক্তাররা এলো, লাট সাহেবের সাহেব ভাক্তারও। কিন্ত 

সকলেই সেই এক কথাই বলে গেলো, সাত দিনের মধ্যেই সব শেষ 

হয়ে ষাবে। গলার মধ্যে নাকি, কি বলে গেলাগড [ 8155৫] না কি 

হয়েছে । রাণীম! তাই শুনে সেলুন ভাড়া করে সোজা হরিঘ্বারে তার 

সেই সাধক গুকু প্রভানন্দগিরির কাছে চ'লে গেলেন। তার আশ্রমের 

দুয়ারে এমে উনি আছড়ে পডলেন। একটি কণাও তিনি খান না দান 

না। সঙ্গে আছে এই অধমতারণ বুড়ো । কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম মশাই ! 

গুরু মহারাজ মা'কে কিছুতেই শাস্ত করতে না পেরে অবশেষে নাচার 

হয়েই খ্যানে বসলেন । তিন দ্িন তিন রাত্রি পরে তিনি কি প্রত্যাদেশ 

পেলেন জানি না) এ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মা'কে 

জানালেন, “ঘ1 বেদী, বাড়ি ঘা! ছেলে এতক্ষণে তোর ভালো হককে 

গেছে। তা আমি মশাই কোন কালেই ঠাকুর-দেবতায় এতট। 
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বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্ত মশাই, বলবো কি! আমি ফিরে এসে 
দেখি, যে-ছেলেটার মরবার কথা, সেকি'না রাজবাডির হুল 

ঘরে লা. ধঘোরাচ্ছে! জয় লক্্ীনারায়ণজী! বাবা 
লক্ষমীনারায়ণ! বাবাআ। আজ্ঞে! এর পর কি হলো? 
হ্যা সেই কথাই বলছি, দেবতা! বলছি, শ্রষ্ছন। এর পর 

গুরুঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে আবার আমর! গাড়ি রিজার্ভ 

করতে যাচ্ছি, এমন সময় হুরিত্বারবাসী সেই গুরুঠাকুরের এক চেলা 

সেখানে এসে হাজির। তিনি আমাদের সেই পাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে 

আমাদেরকে বললেন £--. 

'গুরুদ্দেব বলে পাঠিয়েছেন যে, হরিঘ্বার যাবার আমাদের কোনও 

প্রয়োজন নেউ। ছেলেটি বেচে গেছে গুরুদেবের ত্বর্গগত গুরুদেৰ 

গ্রতিষ্তিত হাওড়া জিলার অমুক গ্রামের শ্রশ্রীলম্্ীনাগায়ণ জীউ-এর 

কপাষ। সেখানকার জাগ্রত দেবত। শ্রশ্রলক্মীনারায়ণ ঠাকুরই গুরু- 
দেবকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে আমর যে 

পক্ষ টাক দান করতে মনস্থ করেছি তা তিনি গ্রহণ করবেন না। 

তার আশ্রমের জন্ত একটি মাত্র পর্ণ কুটিরই যথেষ্ট। উহার 
অতিরিক্ত তার কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীলক্মীনারায়ণ 
তার আবাসস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেবার জন্যে গুরুদেবকে স্বপ্ন 
দিয়েছেন। অতএব আমরা যেন লক্ষীনারায়ণ জীউ-এর সেবায়েত 

পরম ভক্ত অমুক গ্রামের অমুকের হুন্তে লক্ষ মুদ্রা পঞ্রপাঠ দিয়ে 

দিই। 
এর পর সেই ভক্রলোক “লক্মীনারায়ণজী, লক্্মীনারায়ণজী' বাক্য 

উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেললেন । এন্ড বড় একটা হুখবরের পর 

লক্মীনারায়ণ আীউ-এর দয়ার কথা ল্মরণ করে আমিও কেদে ফেললাম। 

অ২--৩ 
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আমরা উভয়ে এই ভাবে বহুক্ষণ কেদেছি। কতক্ষণ তা আমাদের 

কারুরই স্মরণ নেই। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চোখের জল মুছে 

প্রস্তাব করলেন, "মশাই! তাহলে এখন চলুন, গাঝোখান করা 

বাক। শুভশ্ত শীত্রমূ। মহারাজা এখন দমদমার প্রাসান্দেই আছেন। 

মহারাণীও তার সঙ্ষে আছেন। রেজিস্টারী কবল প্রভৃতির ব্যাপারট। 

পাকাপাকি করে আলা যাক্। রাজা-রাজড়ার মন। বল! তে! কিছু যায় 

না) ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক ফাসি। এই দেখুন না, দিনে দশবার তারা 

আমাকে বরখাস্ত ক'রে পুনরায় কর্মে বাল করছেন। খেয়েদেয়েই 

রওনা হওয়া বাক। এখানে আমাদের দেরি কর! ঠিক নয়।, 
অনতিবিলম্ষে খাওয়া-দাওয়! সেরে রওন1] হলাম । আমরা! উভয়ে 

নিধিবাদে রাজা বাহাছরের দমদম বাগানবাডিতে পৌছাই। আমার 
টণ্যাকঘড়িতে তখন বারোট1 বেজেছে। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি। তক্্মা- 

আটা দরোয়ানের দল এবং নীল কোর্তা পর! চাপরাশীর] ইতস্ততঃ ছুটা- 

ছুটি করছে। প্রাসান্বের উঠবার সি'ভির ছুইপাশে ছুইট!1 ৰড় বাঘ সাজানো 

ছিল। বাধ দুইটির লহিত সংলগ্ন দুইটি ফোয়ারাও দ্েখলাম। সি'ড়ির 

শেষ ধাপটায় পা দেওয়া মাত্র বাঘ দুইটা গাঁক করে ডেকে উঠলে।। 

চমকে উঠে ছুই প1 পিছিয়ে এনে দেখি যে ফোয়ার। ছুইট। হতে গোলাপ 

জল পড়ছে । এই আজৰ ব্যাপারে আমাকে অবাক হতে দেখে ভদ্রলোক 

আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, “মশায় |! ও কিছু নয়। সিড়ির তলায় 

্পিং-এর বন্ত্র লাগানো আছে তাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার হয়। রাজা- 

বাজড়ার কাণ্ড মশাই, কি*ই আর আমি বলব।” এরপর দরবার ঘরে এসে 
দেখি রাজা বাহ্থাছুর একট মূল্যবান ফরাল ঢাক] চৌকিতে বসে মখমলে 
মোড়া ভাকিয়ায় হেলান দিয়ে জরির টুপি পরা এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে 
স্ুন্না। খেলচেন। আমাকে পাশের একটা শ্প্রি-এর লোফার উপর হাতে 
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ধরে বসিয়ে দিয়ে নিয় স্বরে মৈত্র মশাই আমাকে জানালেন, “চুপ করে 
বসে থাকুন, কথ বলবেন না। ওর মেজাজ এখন গরম। দেখছেন 

নাঃ জুয়োতে উনি এখন হারছেন !, তেইশ হাজার টাকা হারার পর 
রাজা বাহাদুর খেঁকরে উঠে ৰললেন, 'এ বেট নিশ্চয়ই জাছু জানে। 

এই দ্রোয়ান ! ইসকে। নিকাল দেও ।, যাঁড়োয়ারী ভদ্রলোক চালাক 

লোক। বেগতিক বুঝে জুয়া জেত] টাকাগুলে৷ কুড়িয়ে নিয়ে এক 

দৌড়ে ঘিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাড়ি থেকেও উধাও 
হতে তার দেরি হয়নি। অনতিদূরে একজন ভাটিয়! ব্যবসায়ী বসেছিলেন। 
একটু এগিয়ে এসে কুনিশ জানিয়ে তিনি ৰললেন, “রাজালাছেবের আজা 
হোক তো মে ভি থোড়। খেন্ চুকে ।” 

হাতির দাত দিয়ে বাধান একটা টিপস চৌকির লামনে রাখা ছিল। 
সেই টিপর়টির উপর রাখা ছিল অর্ধপীত মদের গেলাস। 
টিপয়টির উপর হ'তে গেলাসট! তুলে নিয়ে তাতে চুমৃক দিতে দিতে 
রাজা ৰাহাছুর উত্তর দিলেন,নেহি,নেহি, কভি নেছি। তুম্কি আউর এক 

শঙ়তান আছে ।* এর পর হঠাৎ রাজ! বাহাছরের লক্ষ্য পড়লে। আমার 

উপর। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন, “ছাম্ 
ইন্কে] সাথ খেলেঙ্গে। কি ঠাকুর মোশায়, খেলবেন নাকি? 

অকুস্থলের কাগ্ডকারখান! আমাকে অবাঁক করে তুলেছিল। আমার মুখ 

দিয়ে এর কোনও উত্তরই ৰার হলো! না। মৈত্র মশাই এইবার এগিয়ে 
এসে কুর্সিশ জানিয়ে উত্তর করলেন, “আজ্ঞে, না। ইনি ওদের কেউ 

নন। ইনিহচ্ছেন সেই লক্ীনারায়ণ ঠাকুরের লেবায়ে পরম তক্ত 

ভ্ীযুত অমুক | আমার পরিচয় পেয়ে বাজাসাহেব অত্যন্ত দূপ লঙ্ষিত 
হয়ে উঠে মাখা চুইয়ে বললেন, “কিছু মনে করবেন না ঠাকুর মশাই | এই 

স্থুয়োই হচ্ছে আমার একমাত্র ছুর্বলত1। তা আমি আর কি করব বলুন। 
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এই সব আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। পূর্বপুরুষদের ম্কৃতির ফল 

আরকি! তাতীার্দেরই তো সম্ভাণ আমি-_ হে হেতহে। এর পর 

হুঠাৎ বাজাবাহাদুর মৈত্র মশাইকে ধমক দিয়ে বললেন, “তা তুই 
ঠাকুর মশাইকে এখানে আনলি কেন? তোর কি এতটুকুও কাগুজ্ঞান 

নেই? ছিঃ! এটনি বাড়ি থেকে মন্দির সংক্রান্ত দলিপ-পত্রগুলোও 

বোধ হয় এখনও আনিস্ নি? আয, কিরে কথা বলছিস না যে, ও, গুলো 

তুই আনিস্নি তো? মশাই দেখছেন? দেখছেন তো? ওর কাণ্ডই এই 

রকম। ওগুলো! আগে এনে তবে তো ও'কে আনা উচিত ছিল ? ঘা, এখন 
ওঁকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর। খবরদাগ! 

ও'র সেবার যেন কোনও ক্রটি ন] হয় ।” মনিবের তাড়া থেয়ে মৈত্র মশায় 

আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে গজ রে উঠে বললেন, “মশাই ! আপনি 

দেখেছেন! দেখেছেন তে। আপনি ! এখন সব দোষ যেন আমারই ।, 

এর পর মৈত্র মশাই-এর সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পান্রি ষে 

রাজাবাহাছর একটি বোক জমিদাণ। জোচ্চোরেরা কায়দা। মাফিক 

জুয়! খেলে প্রত্যহই তাকে হাজার হাজাএ টাকা ঠকায়। কিছুক্ষণ 

সংলাপের পর মৈত্র মশাই খামাকে প্রস্তাব করে বসলেন, “মশাই ! 

এক কাজ করুন না? বড় উপকার হয় তা হলে। মেয়ে দুটে। আমার 

ৰড্ড বড় হয়ে গিয়েছে । বিয়েটা তার্দের তা হুলে এই মাসেই দিয়ে 

দিই। আপনার মঙ্গে উনি খেলতে রাঙ্জি হয়েছেন। এখন ন! হয় 

খেলেই দিন একটা দান। হাজার হোক আমরা ও'র চাকর লোক। 

আমর! তো! আর ও'র সঙ্গে জুয়। খেলতে পারি ন1।, 
ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে প্রথমে আমি কিছুতেই রাজি হই নি। 

কিন্ত তত্রলোক একরকম কান্লাকাটিই শুরু করে দিলেন। এইভাবে 

মেয়র বিয়ে তিনি এই মাসেই ফেরেন। টাকার দরকার। 
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পরে আমিও লোতে পড়ে রাজি হই এবং জধিদদারের সহিত খেলে নগদ 

তিন হাজার টাকা জিতেও নিই । খেলার কারদা-কান্গন অবশ্ত মৈত্র 
মশাই আমায় শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া খেলার জন্তে প্রয়োজনীয় 
টাকাটাও দিয়েছিলেন তিনি। এই কারণে পূর্ব বন্দোবস্ত মত মান্্র 
ছুইশে। টাকা বাঁদে বাকি সব টাকা তীকেই দিয়ে দিতে হয়। এই 

উপকারটুকুর জন্যে মৈত্র মশাই আমাকে অনংখ্য ধন্যবাদ জানান, 
আমাকে দশ হাজার টাকা! জোগাড় ক'রে পুনরায় দেখানে আসতেও 

তিনি আমায় উপদেশ দেন। কারণ তা হ'লে মন্দিরের বাবদ এক লক্ষ 

টাকা তো আমি পাবোই, এ ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা জুয়ায় 

জিতে আমি ঘরে ফিরতে পারব, ইত্যাদি। 

লোভে পড়ে সেই বাত্রেই বাড়ি ফিরে আমি গিন্নীকে মিথ্যা করে 
জানাই, “গিম্লী! বভ স্থখবর গি্নী তোমার। তোমার এক বড় 

স্খবর। আমার এক স্তাকরা শিগ্তের সঙ্গে আজ পথে হুঠাৎ দেখা 
হলো। কাল আমি তোমাব গহনাগুলো পালিশ করিয়ে আনবো । 

মে বিনা পারিশ্রমিকে এগুলি পালিশ করে দেবে, বুঝলে? 
পরের দিন আমি গিন্নীর গহনাগুলে!। পালিশ করাবার অছিলায় 

তার কাছ থেকে সেগুলো চেয়ে নিয়ে তা বাঁধ! দিয়ে চার হাজার টাক! 

গ্রহ করি। এছাড়া পৈতৃক জমিঞ্জমাগুলে বাধা দিয়ে আরও চার 

হাঁজার টাক ধোগাড করি। সর্বসমেত আট হাজার টাকা সঙ্গে করে 

শুভক্ষণ দেখে আমি বার হচ্ছি, এমন সময় আমার এক পুরাতন ম্তর- 

শিস্ত এসে সেখানে হাজির । একটু বিব্রত হয়েই আমার প্রিয় শি্তটিকে 
জানালাম, তা! বাবা এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু বাবা, এক্ষুনিই ষে 
আমাকে একটা শুভ কার্ধে বেরুতে হুচ্ছে। কথায় কথায় এক লক্ষ 
টীকা বায়ে মঙ্গির নির্মাণের সংবাদটাও আমি তাকে জানিয়ে দিলাম । 
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দষদ্মার জমিদারের বদান্ততার কথাও আমি তাকে বলতে ভূললাম না। 

লব কথ শুনে শিষ্তটি আমার অশাৎকে উঠে ছুই পা পিছিয়ে এসে বলে 
উঠলো, “এ্যা! করেছেন কি আপনি, সেখানে গিয়েছিলেন? সর্বনাশ । 
ওরা যে নওসেরা জোচ্চরের দল! কয়লার একটা ঝড় কনট্রাকট্ দেবে 

বলে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেই ওর! পাচ হাজার টাক] ঠকিয়েছে ! 

আদালতে ওদের নামে তিন-তিনটে ফৌজদারি মামলা এখনও পর্যন্ত 
পেণ্তিউ.। আর আপনি কি”না__, 

শিশ্তের কাছে আগ্যোপাস্ত সকল কথা শ্বনে আমি স্তম্ভিত হই। 

সত্য সমাচার অবগত হয়ে চক্ষু আমার কপালে উঠে। এই সময় আমি 

বুঝতে পারি যে, শ্রীশ্রীলক্মীকাস্ত জীউ সভ্য সত্যই জাগ্রত দ্বেবতা। 

যথা! সময়ে তিনি শিশ্ককে মদ্ সকাঁশে পাঠিয়ে তিনিই আমাকে রক্ষা 
করলেন। তা না হ'লে গিম্নীর হাতেই আমার প্রাণট1 যেতো। 

আরে বাপ স্! অতগুলে। গহনা, ছিঃ ! বার বার যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে 
আমি ঠাকুরকে ধন্তবাদ জানাই--বাবা লক্ষমীনারার়ণ ! এ অধম ভক্তের 

উপর অসীম তোমার দয়11” 

অসাধারণ প্রবঞ্নার এই বিশেষ অপপদ্ধতিতে প্রবঞ্চকগণ বিবিধ 

রূপ রগড়ার আশ্রয় নেয়। অবস্থা বুঝে এর! প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের সৎ 
প্রেরণাসভূ'ত আদর্শ উদ্বেলিত করেও উহারই দ্বারা তারা তাদের সুপ্ত 
অপস্পৃহার বহিবিকাশ ঘটিয়েছে । কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তা নিয়ের 
বিবৃতি হতে বুঝা ঘাবে। 

“আমাকে ওর! ইলেকট্রিক ওআ্যারিঙ-এর একট] কনট্রাক্ট দেবে বলে। 

আমি সেই লোভে তাদের আড্ডা ঘরে উপস্থিত হই। এই সময় আমি 
ওদের বসবার ঘরে একটি নিৰীহ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে শায়িত দেখে তাকে 

জিজ্ঞাস। করি, “হ্যা মশাই, এইটি কি অমুক বাবুর বাটা? উত্তরে বৃদ্ধ 



৩৯ ঠগী নওসেরা 

ভন্রলোক “ই” বলে আমাকে একটি শোফায় উপবেশন করতে বলেন। 

কিছুক্ষণ পরে অপর এক ভদ্রলোক বাটার ভিতর হৃতে সেইখানে আল! 

মাত্র তীকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ ভল্রলোক বললেন, “দয়াময় আর কে! 

ভোগাবেন? কখন আপনাদের কর্তা আসবেন বলুন তো? এ 
দেখুন আরও এক ভদ্রলোক ও'র খোজে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর 

আমার পরিচিত এঁ বাটার মালিক বাহির হতে এসে উপস্থিত হওয়। মাত্র 

তার সঙ্গে এ বাক্তির কলহের অভিনয় স্তরু হ'ল। কলহের বিষন্ববস্ত 

হতে আমি বুঝলাম অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই এই কলহের স্থষ্টি। 
পরে আমার এ পরিচিত বাক্তি আমাকেই মধ্যস্থ মেনে আগ্ভোপাস্ত এরূপ 

একটি ঘটনা সম্বদ্ধে আমাকে অবহিত করে দিয়ে বললেন, 'মশাই ! 

বলুন তো আমার অপরাধ কি? এ বোকা জমিদারটিকে জুয়ায় 
হারাবার কায়দা-কাহছন তো। গুঁকে আমিই শিখিয়েছি । আর এই 

জন্যই তো! তা! হতে আমার প্রাপ্য হিস্ত। আমি কেটে নিয়েছি। আমরা 

তার বেতন-ভোগী নোকর ন। হলে ও'র সাহাধ্য না নিয়ে আমি নিজেই 

এ বোক! শয়তানটার সঙ্গে জুয়া খেলে টাকাটা জিতে নিতে পারতাম" 
প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়। মাত্র আমার মন আমার এঁ পরিচিত ব্যক্তির 

উপর ত্বভাবতঃই বিরূপ হয়ে উঠছিল। আমার মনের এই অবস্থা! বুঝে 
এ ভদ্রলোক তখন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন, “জানেন ! সাধে কি আমি 
ওর এই ভাবে সর্বনাশ করছি? আমাকে গোমস্তার চাকরিটা দিয়ে 

ৰলে কি'না আমার ভগিনীকে টাকার বিনিময়ে তার উপভোগের জন্ত 
এনে দিতে । জানেন আপনি ও এই ভাবে এই দেশের কত সভীসাধবী 

কনার সর্বনাশ সাধন করেছে? এঁ শয়ভান লোকটাকে জুয়ার 

ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করলে কোন পাপ নেই। আমি চাই শ্ধু ওর উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে । আপনিও আস্থন না, শ্যার! আপনাকে 
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দিয়েও কয় হাত ওর সঙ্গে খেলিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুটে নেই। 
উঃ! বাগে ও ক্ষোভে আমার রক্ত এখনও টগবগ করে ফুটে উঠছে! 

চলুন কালই ওর দেই বাগানবাড়িতে আপনাকে আমি খেলবার জন্ত 

নিয়ে যাব ।” 

বহু ক্ষেত্রে এই সকল দালালরা তাদের 'শিকার'দের সহিত নানা 

উপায়ে আলাপ জমাবার পর তাকে সঙ্গে কৰে নিমন্ত্রণের অছিলায় তার 

ত্ব-বাটীতে নিয়ে গিয়েছে । এমন সময় পথিমধ্যে এ দলের অপর আর 

এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে এরূপ কলহের অভিনয় শুরু করে 

দিয়েছে। এই কলহের কারণ ও বিষয়বস্ত অবশ্থ বিবিধ রূপের হয়ে 

থাকে । মূল উদ্দেশ্ত থাকে অবশ্ত ধে কোনও প্রকারে 'শিকার' বা 
“ভিকৃটিম'কে এ অভিনব জুয়ার কার্ধকরণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত 

করে তাকে প্রলুব্ধ করে তুলা । এই সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবৃতি 
উদ্ধৃত কর] হ'ল। 

“আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারকের পুত্র। 

আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী ও একটি ছোট-খাটো৷ ফ্যাকটরির 

মালিক। অমুক ব্যক্তি একদিন আমার অফিসে এসে আমাকে 

৮*০*০ টাঁকার একজন ফাইনেন্সিয়ার যোগাড় করে দেবে বলে। 
এব পর একদিন ভদ্রলোক সন্ত্রীক আমার বাটীতে এসে বেড়িয়েও ঘান। 

কিন্ত তার পর ছই মাস আমি তার আর কোনও খবরই পাই না। পরে 

একদিন তিনি পত্র দার আমাকে জানান যে, ইতিমধ্যে তিনি নিউমো নিয়া 

রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় আমার কোনও খোজ নিতে পারেন নি। এই 

সঙ্ষে তিনি আমাকে এ'ও জানান ঘে, তার মনিব অমুক রাস্তার অতো নম্বর 

বাটাতে এখন অবস্থান করছেন এবং তার এঁ মনিবআমার ফার্মের একজন 

ফাইনেনসিয়ার হতে রাজি হয়েছেন। এইরূপ আরও ছুই-ভিনটি পত্র 
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বিনিময়ের পর আমি ভন্্রলোকের নির্দেশ মত তার এ বাটীতে এসে 

উপস্থিত হই । ভদ্রলোক. আদর-আপ্যায়ন করে আমাকে তাদের 
বেঠকখানায় বসালে একজন মাড়োয়ারী এসে জানালো যে ঘোড়ার 

ব্যাপারে সে এ জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । মাড়োয়ারী 

লোকটির বক্তব্য স্তনে আমার এ বন্ধুবর খেকরে উঠে বললেন, “কয় 
বাত বলতা আপ? যে বোলনে হোয় হামকে। বলো। বাবুকো পাশ 

আপ নেহি যানে শেখখা ৷” এর পর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাত কচলাতে 

কচলাতে অনুযোগ করে বললে, “হুজুর সাহেব খুর্ধ হামকো বোলায়। | 

উদ রোজ [ ঘোড়দৌড় ] রেস'মে উনসে মূলাকাত হুয়া থে। ঠিক এই 

সময় জমিদারবাবু অর্ধ পানোন্মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে এ ঘরে এসে 
একটি শ্রেষ্ঠ আমন অধিকার করে বসলেন । উনি এমন ভাব দেখালেন 

যেন এ মাড়োয়ারী ভব্রলোককে তিনি কোনও দিনই দেখেন নি। এর 

পর এ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তাঁকে এ সকল পূর্ব কথা ম্মরণ করিয়ে 

বললেন, 'আপ তো ঘোড়াকে। বান্তে বাহারমে বত লোকসান দিয়]। 

লেকেন আপকে] হাম আভি না ঘোড়াকে এক খেল দেখলায়গ]1” 
“কেকা? কেয়া? কোহী ঘোড়াকে খেল", জমিদার সাহেব নিলিগ্ 

ভাবে উত্তর করলেন, “ঘোড়া কাহা হায়? তোমরা পকেটমে ? তার 

এই প্রশ্নের উত্তরে মাড়োয়ারী ভব্রলোক বললেন, ছা, বিলকুল ঠিক বাত 

হন্তুর! আপ ঠিক বাত বাতায়। হ্যায় । ঘোড়া হামরা পকেটমে সন্তৃত 
হ্যায়। এই বলে এ মাড়োয়াবী ভদ্রলোক পকেট থেকে প্রায় বিশট! 

গোল ঘুটি ৰার করে জমিদার সাহেবের সম্মুখের টেবিলের উপর রেখে 
দিয়ে বললে, আপ দেখিয়ে না। আভি কেউসেন ইনলোক জোর 

কদমমে দৌড়েয়া গা? আমি কৌতুহলী হয়ে টেবিলের দিকে চক্ষু 
স্তন্ত কর! মাত্র এ মাড়োয়ারী তত্রলোক খেলার কারদার মহড়া গরু 
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করে দিলে এবং আপাতঃ দিতে 'বোকা? এ জমিদারও বাজি ছারতে 
উরু করে দিলে। এই দেখে আমার বন্ধুবর নিয়হ্বরে আমাকে বললে, 

“এখন বুঝলেন তো ব্যাপার 1 আপনি দেখে রাখুন খেলাট]।* ইতিমধ্যে 

বাড়ি থেকে তাগিদ আসায় জমিদার সাহেব অল্পক্ষণের জন্ত অনার মহলে 
গেলে বন্ধুবর মাড়োয়ারীকে সঙ্বোধন করে বললেন, 'তুষি বাপু, চালাকী 

রাখো । আমাকে ও আমার এই বন্ধুকে বখর] না দিলে বাবুসাবকে জার 

খেলতেই দেবো না।* মাড়োয়াপী ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে 

বলল, "আচ্ছা! ঠিক হ্যায় । বখর! আপকে। মিলেগ! ! চাহে তো ইস 

বাবুভী দে! এক দান খেল দেনে শেখভা1। খেলাকে কায়দা হাম আভি 

উনকে। শিখলায়। দেয়েঙ্গ!।” 
উপরের বিবুতিতে দেখা যায় যে 'শিকার”-এর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের 

পর কোনও এক অজুহাতে ছুইমাস সনয় নেওয়া হয়েছে । এইভাবে 
কয়েকটি শিকারকে জিইয়ে রেখে ইতিমধ্যে ষে সকল “শিকার+ তৈরি 

হয়ে গিয়েছে তাদের বধ করার পর এই সকল জিইয়ে রাখা শিকারদের 

উপর একে একে এরা হাত দেয়। ইহাতে স্থবিধা এই যে, এতন্বার। 

শিকারগণ মনে করে ষে তাদের এ নৃতন বন্ধুর এতে বিশেষ কোনও স্বাথ 

নেই। তা না হলে গ্রথম কয়দিনের মধ্যে ঘ! করবার ত1 না করে এত 

দেরি করেই বা! উনি আসবেন কেন? এছাড়া বহক্ষেত্রে শিকারগণই 

তাদের আসতে দেরি হুতে দেখে যেচে তান বাটা গিয়ে তাঁকে এ ধনী 

ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। এই অবন্থায় 

গ্রবঞ্ককগণ তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্ত বু গড়িমসি ও 

টালবাহনার পরে তবে তাদেরকে এ আড্ডায় প্রবঞ্চনার উদ্দে্তে নিয়ে 

এসেছে। 
বহক্ষেত্রে শিকারদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ আছে কি'না তা পরখ করে 
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দেথে নেওয়] হয়ে থাকে । এই সময় খেলতে বসে জমিদার হঠাৎ 

অপমানিত মনে করে বলে উঠেন, কিই! আমি এই লোকটার সঙ্গে 

খেণপব! ও দেখাক আগে কতে। টাকা ওর আছে। এই আমি 

রাখলাষ পাচ হাজার টাকার নোট। এবার রাখুক আগে ও ওর 

টাকাও এখানে । আমি কোনও ভিথিরীদের সঙ্গে খেলি ন1।” 

গ্রায়শঃ ক্ষেত্রে নোটের সাইজে কাটা এক বাঙ্িল কাগজের উপরে 

ও নিয়ে একখানা করে ১*'২ টাকার নোট রেখে এ বাগ্ডিলট। বেঁধে 

রাখা হয়। শিকারমগ্ ব্যক্তিগণ ষর্দি অধিক অর্থ এ দিন জমির উপর 

ন] রাখতে পারে তা” হলে তাকে বিদেয় দিয়েদলেরই এক বাকির সহিত 

খেলার কুচন] কর! হয় এবং এ শিকারম্ন্ত ব্যক্তির সন্মুথেই রাজাবাহাদুর- 

গণ প্রতিদানেই হেরে ষেতে থাকেন। এই স্থষোগে দালালগণ এ সকল 

শিকারসন্য ব্যক্তিদের পরদিন গ্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে করে আনবার জন্য 

উপদ্দেশ দিতে থাকেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবিধামত এই সকল লোভী 
ব্ক্তিদিগকে তাদের শ্রীঅঙ্গের সোনার ঘড়ি, হীরার আংটি বা সোনার 

বোতামের বিনিময়ে এই খেল] খেলবার জন্য অকুস্থলেই দালালগণ কর্জ 

দিয়েছেন। কিন্তু আখেরে জুয়ায় হার হওয়ায় এই সকল ভ্রব্য তার] 

আর ফেরত পান নি। এই সকল রাজাবাহাছুর দামী লিক্ষের পাঞ্জাবি 

ও বছু হীরার আংটি পরিহিত হয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেও গরাকিস্ত দলে 

প্রধান ব্যক্তি হুন না। প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, ষে 

ব্যক্তি প্রথমে খেলার শ্ছচনা করে সে-ই হয় দলের একজন প্রধান 

ব্যক্তি। 

এই সকল অপরাধীদেরই আমর! নওসেরা ঠগী বলে থাকি। 
বিচারের সময় এর! আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রাক্সই বলে থাকে যে» 
ফরিয়াদীর সহিত তারা কেবলমাত্র জুয়া খেলেছিল। ভ্ুয়ায় হাক 
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হওয়াতে ফরিয়াদী অর্থ হারিয়েছেন। তাদের কেহ তাকে গপ্রতারণ। 

করে নি। এই জুয়া এ সকল ফরিয়াদী দ্ব-ইচ্ছাতেই খেলেছে। 
অতএব আনামীর1 প্রতারণার অপরাধে অপধাধী হতে পারে না। 

অপরদিকে ফরিয়াদীর পক্ষ হ'তে বল! যেতে পারে যে, আসামীর! 

কেবলমাত্র জুয়া খেলার উদ্দেশে ফরিয়াদীকে অকুস্থলে আনে নি। 

তার। তাকে প্রতারিত করার জন্তেই সেখানে ভুলিয়ে এনেছে। 

প্রতারণ। অপরাধের কর্ম পদ্ধতির [20909 09978701 ] একটি 

অংশরূপে এই দাত-ক্রীড়ার অবতারণা কর! হয়। এই দ্যৃতক্রীড়ার 
মধ্যে এমন অনেক ফাকি ছিল, যার জন্তে এই প্রকার জুয়াকে আদপে 

জুয়া বলা চলে না। 

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণ। অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়। 

হয়েছে এইরূপ: শ্যদ্দি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসছুদ্দেশ্যে এমন এক 

পরিস্থিতির স্থটি করে, (১) ষার দ্বার। কি"না, এ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই 

আপন দ্রব্য অপর আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, (২) কিংবা কেহ যন্দি 

কাহারও উক্ত রূপ কার্ধ বা উক্তি ছার! প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর 

কোনও এক ৰ্যক্ষির দখলীতৃক্ত হতে সম্মতি জানায়, (৩) কিংবা কেহু 

যদ্দি উক্তরূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্ধ করে বসে বা উহ! 

না করে, ষে কার্য করাবা না করার জন্তে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, 
আহধিক ব৷ মানপিক ক্ষতি হয় বা তা হতে পারে- যাহা কি'ন। প্রতারিত 

ব্যক্তি এরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করতো! না বা তা করতে 

বিরত থাকতে।) প্রবঞ্চকরদদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্ধকে শঠতা, 
গ্রবরঞ্চন। বা প্রতারণ। অপরাধ বল! হবৰে।” 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে উক্তরূপে প্রতান্বিত না হলে, প্রতারিত ব্যক্তি 

কখন দু[ত-ত্রীড়ায় আসক্ত হতো! না। প্রতারিত ব্যক্তির! লোভে পড়ে' 
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জুয়া খেলেছেন। এই ভয়ে ও লজ্জায় তার! প্রা্ই থানায় আসেন 

না। এদের একট] মিথ্যা ধারণ] জন্মে যে, সেখানে তারাও জুয়া 
খেলেছেন, এই কথা থানায় প্রকাশ পেলে তাদেরও শাস্তি হবে। 

প্রবর্কক অপরাধীরাও প্রতারিত ব্যক্তিদের এইরূপ ভয় দেখিয়ে থাকে। 

কিন্তু তাদের এই ধারণ! ভূল । মানুষের ম্বভাবজাত অপস্পৃহার কৃত্রিম 
উপায়ে বহিধিকাশ ঘটানোর জন্য ওরাই আসল গপরাবী। বাক্- 

গ্রয়োগছ্ার! যে কোনও দুর্বলচিত্ত মানুষকে উক্তরূপে লোভী করে তোল 

সম্ভব। নওসেরা পদ্ধতি মানুষের অন্তদেশে [ দেহকোবে ] অপস্পৃহার 
অবস্থিতি প্রমাণিত করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দেখুন ]। 

ভারতীয় পুলিশ নওসের! পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দঁকট] বিবেচনা কবে 

প্রতারিত ব্যক্তিদের প্রতি বরং সহান্ুভৃতিশীগ হন এবং এসকল প্রবঞ্চক- 

দের জন্যে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন । এইরূপ ভাবে প্রতারিত হলে 

প্রতারিত ব্যক্তিদের ষথা শীদ্র থানায় খবর দেওয়া উচিত। 

তিমি মত্ম্ নয়। আসলে উহা! একটি স্তন্যপায়ী লীব। অন্রবূপ- 

ভাবে বিড-গ্যান্ব লিউ. বা ঘুঁটিখেল্, জুয়া নামে অভিহিত হ'লেও 
আসলে উহা একটি প্রতারণা অপরাধ। এই খেল! যে কোনও এক সত্যকার 

জুয়া. নয়, আমলে উহা প্রতারণ। মাত্র--এই বিশেষ সত্য সম্বন্ধে আরও 

কিছু বল! উচিত। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝা উচিত 
প্রকৃত পক্ষে দ্যুত-ক্রীড়। বা জুতা কাকে বলে? যে সকল খেগাতে 

হার-জিত, চান্স [8769 ] বা! দৈবের উপর নির্ভর করে তাকেই 
বল! হয় ভুয়া বা দুৃত-্রীড়া। য়ে সকল খেলার হার ৰা প্রিত 

কোনও না কোনও পক্ষের নৈপুণ্যের [ 811] ] উপর নির্ভর করে 
তাকে কেউ জু! খেলা! বলে দা। এই নৈপুণ্য হুই প্রকারের হয় ) হা, 

অন্থ-নৈগুপ্য এবং প্রতি-সৈপুণ্য । অন্ধ-নৈপুগ্যের দৃষ্টান্ত ত্বক্ধপ অজুনেক 
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লক্ষাভেদের কথ! বল! ষেতে পারে । অর্জনের লক্ষাভেদের মূলে ছিল 
এই অন্ননৈপুণ্য, তার এ বিষয়ে সাফল্যের জন্য দৈব দায়ী নয়। কোনও 

ব্যক্তির মন্তকোপরি ছোট একটি বল রেখে ৭০ গজ দূরে থেকে বলটিকে 
গুলি বিদ্ধ কর! কিংবা ২** গজ দূরের একটি ফল তীর হবার] বিদ্ধ করা 
রূপ খেলার মধ্যেও থাকে এই অঙ্থ-নৈপুণ্য। এবংবিধ অন্ুনৈপুণ্য বা 

চাতুর্য দেখিয়ে ঘর্দি কেহ অর্থ লাভ করে তাহলে উহাকে জুয়া বল! হয় 

না। অন্ুনৈপুণ্যের বিষয়টি এখানে বুঝিয়ে বলা হ'ল। এবার প্রতি- 
নৈপুণ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যাক। কোনও পক্ষ এমন চাতুর্বপূর্ণ ব্যবস্থা 

পূর্ব হতেই অবলম্বন করে, যার জন্যে উক্ত তীর বা গুলি যথাস্থানে 
যথাসময়ে পৌছায় না। এরূপ বাবস্থা অবলদ্িত হলে উহাকে বলা হবে 
প্রতিনৈপুণ্য । বিড-গ্যান্থলিঙে প্রতারকেরা প্রতিনৈপুণ্যের সাহায্য 

নিয়ে থাকে । চাতুর্ধ সহকারে তারা তাস বা ঘুঁটি এমনভাবে সাজিয়ে 
রাখে বা সরিয়ে দেয়, ঘা'তে করে এ সকল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা সহজেই 

হেরে যায়। এ ছাড়া প্রতারকর! গ্রতারণার উদ্দেশ্যেই মানুষকে তাদের 

আড্ডা-স্থলে ভূলিয়ে আনে। অর্থাৎ কি'না শুরু হ'তেই তাদের উদ্দেশ্য 

থাকে প্রতারণা । 

এই সব খেল! সত্য সত্যই জুয়া বা গ্রতারণ| কিনা তা নির্ভর করে 

এই 'টাব শবটির [08866 ] প্রকৃত সংজ্ঞার উপর | এই দৈব 
শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'লে আরও ছুইটি অনুরূপ শবের গ্রূত 
অর্থ বুঝ! দরকার । উহাদের যথাক্রমে দৈব-দুর্ঘটনা [ 4০:897% ] 

এবং দৈব-সন্মিলন [ বা ৫188708 60170196799] বলা হয়। নৈপুণামূলক 

খেলার সাফল্যের মধ্যে যেমন থাঁকে চাতুর্ধ, তেমনি প্রতিটি ছুর্ঘটনার মূলে 
খাকে ব্যক্তিবিশেষের অবহেল! বা অলাবধানতা। অপরদিকে কোনও 

“অতি প্রয়োজনীয় ভ্্ব্য আমরা! বিন! প্রচেষ্টায় হঠাৎ দি পেয়ে যাই, 



৪৭ $গী নওসের। 

কিংবা যে লোকটিকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন, হঠাৎ ঘর্দি তাকেই 

আমর রাস্তায় দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ পাওয়। বস্ত বা বাক্তিকে 

আমর] বলে থাকি ধৌব-সম্মিলন [0108:0096. 00100109766] | এই দেব- 

দুর্ঘটনা বা দৈব সশ্মিলনের সহিত আসল দৈব বা “চান্স'-এর কোনও 

সন্বদ্ধ নেই। আমার মতে দ্বাত ক্রীড়া তথা জুয়া! খেলার মুল ভিত্তি, 

এই দৈব বা 'চাম্স'-এর সংজ্ঞা হওধ] উচিত এইরূপ : “যে খেলায় হার 

জিতের আশ এবং আশঙ্কা থাকে প্রায় সমান সমান বা ৫০%, ৫*%, 

তাকে বল! যেতে পারে জুষা খেলা।” আমার মতে হারার আঁশঙ্ক!1 

শতকরা :* ভাগের বেশি থাকলে বুঝতে হবে যে এই খেলার মধ্যে 

কারসাজ আছে । একটি পয়সা ঘদ্দি বার দশেক *টস্” করা যায় তা 
হলে কতবার “হেড এবং কতবার “টেল্” পড়বে তা বুঝা যায় না। 

কিন্ক কেহ যদ্দি এই পয়সাটিকে দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার বার *টস্” করেন 
তা হলে দেখা যাবে, “হেড এবং টেলের সংখ্যা হয়েছে প্রায় সমান 

সমান। এই দৈব বা "ান্স'-এর প্রকৃত দর্শন বা ফিলসফি হওয়া! উচিত 

এইরূপ। যে সকল খেলায় এই টব বাচান্স উপরিউক্ত সংজ্ঞানুযায়ী 
হয় না, সেই সকল খেলাকে জুয়া না বলে প্রতারণাই বলা উচিত। রেস 

বা ঘোডদৌডের কোন্ ঘোড়াটি গ্রথম হবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে 

দৈব ব৷ চান্দস-এর উপর। কারণ, অশ্ব পণ্ড হওয়ায় পশু-জীবের মতিগতির 

উপর কারো হাত নেই। কিন্ত কোনও “জকি*শ শেষ সময়ে 

রাশ টেনে ধরে অশ্বটিকে প্রথম হতে না দিলে উহাকে প্রতারণ। বল! 
হবে। এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলা যাক। 

"কোনও এক শহরের রেইস্কোর্সে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। 
যে ঘোড়াটিকে সকলেই "গুড ফর নাখিং* বলে জানতো! সেই ঘোড়াটিই 

সেইদিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই ঘটনার ফলে বছ লোকের 
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বছু লক্ষ টাক] ক্ষতি হ; এবং দৌড় ক্লাবের মালিকদের ক্ষতি হয় 
অসামাগ্ত। তদন্ত দ্বারা পরে জানা যায় যে, ঘোড়াটিকে দৌড়ানর 
অব্যবহিত পূর্বে মাদক ভ্রব্য সেবন করানে] হয়েছিল এবং ইহার্ই 

অবশ্থত্তাবী ফরম্বরূপ অশ্থটি হঠাৎ অত্যস্ত রূপ তেজী হয়ে উঠে। অশ্বটির 
মূত্র পরীক্ষার দ্বাবা এই সঙ্য প্রমাণিত হুয়। জননাধারণকে এইরূপ 

ভাবে প্রতারিত করার জন্য স্টয়ার্টগণ অশ্থের মালিকের শাস্তি-বিধান 

করেন।” 

উপরি উক্ত বিতণ্ডা [8850676 ] ছারা আমর] সহজেই প্রমাণ 

করতে পারি যে, এইরূপ ঘুঁটিখেলা বা বিড. গ্যান্বলিউ, আমলে জুয়া 

নয়। উহা বাষ্ের আইন মতে এক প্রকার প্রতারণ! মাত্র। এইরূপ 

প্রতারণার জন্তে নওসেরা অপরাধীদের দণ্ড হওয়া উচিত। এইরূপ 

প্রবঞ্চনা অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অবশ্য দণ্ডনীয়। 

এই নকল অপগ্ণাধীদের সাজ! দেওয়ার অপর আর এক অস্থবিধ! 

আছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে এমন কতকগুলি অপরাধ 

অম্পকিত ধারা আছে, এ সকল ধারানুষায়ী মামল! হলে ফরিয়াদী 
ইচ্ছা করলে আমামীর বিরুদ্ধে তাদের নালিশ গ্রত্যাহার করতে পারে। 

ইংরাজিতে এইগুলিকে বল! হয় “কমপাউণ্ডেবল কেন*। ভারতীয় 

ফৌজদারি দগ্ুবিধিতে প্রতারণা]! একটি কম্পাউণ্ডেবল কেস। এই 
কারণে ধর] পড়ে চালান হবার পর দুর্বৃত্তের! ফরিয়াদীকে তার অপহৃত 

অর্থ ফেরত দিয়ে তার সঙ্গে মামলাটি মিটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করে 

* কখনও কখনও মিয় জাদ।লতে সাজ! হওয়ার পর এর হাইকোর্টে আপীল দাগের 

করেছে এবং এ উচ্চ জাঙালতে শুনার লমর় যামলাটি ভার1 করিয়ামীর লিভ, 

দিটরে মিয়েছে। 



৪৯ ঠগী নওসের। 

কখনও কখনও এব] ফরিয়াদীকে টাকা খাইয়ে তাকে পুলিশের 
নাগালের বাইরেও সরিয়ে দেয়। আমার মতে ফরিয়াদীর এই 
দ্বিতীয়বারের অপরাধ সত্যকার অপরাধ এবং উহ! ক্ষমারও অযোগ্য! 

এইবার মানুষের এইরূপ হাস্তকর ভাবে ঠকার কারণ সম্বন্ধে 

কিছু বলাযাক। কথিত আছে--লোভ এবং ক্রোধ, এই ছুই বিপু 

মান্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। এই অবস্থায় তারা কোনও কিছু 

দেখেও দেখে না, কিংবা কোনও কিছু বুঝেও বুঝে ন]। 

এই সময় তারা কোনও বিষয় শুনেও শুনে না। এই অবস্থায় শিশুর 

বোধগম্য সত্যটিও সে উপলব্ধি করতে অপারক হয়। এই কথাটি 

অতীব সত্য। এব কারণ সন্বদ্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে £ প্রত্যেক 

মানুষের মধেই নিব দ্ধিতা এবং চতুরতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। 

এই লোভ মানুষের চতুর মনটিকে বিচ্ছিন্ন করে [ ৪1]5 ৪ ] এমন 

ভাবে প্র্দমিত রাখে ষে উহা! কিছুক্ষণের জন্য আর তাহার মধ্যে কার্ধ- 

করা থাকে না। কোনও সঙ্গত উত্তেজন৷ বা! তীব্র অভাবের কারণেও 

এইরূপ ঘটে থাকে । এই ঈখোগে দুর্বস্তরা বাক্প্রয়োগের ছ্বাগা মানুষের 

মনের ছুর্বল বা নির্বোধ অংশটিকে ভুল বুঝিয়ে তার ছ্বারা নানারূপ কার্য 
করিয়ে নেয়) উপরি উক্ত বূপ অসাধারণ-প্রবঞ্চনা এই মতবাদের 

একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিষয় বুদ্ধির সামদ্নিক অবলুপ্তি এবং প্রতিরোধ- 
শক্তি অপসরণের কারণে উহ ঘটে । এই কারণে অনভ্যন্ত ব্যক্তিদের 

পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত গ্রস্তাব সকল কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বার! 

সকল সময়েই যাচাই করে নেওয়া উচিত। লোভ, আশা এবং উত্তেজনা, 

উচ্চাকাজ্জী বক্তিদের কিরূপ পরিমাণে বুদ্ধিহীন করতে পারে ত। 

এইভাবে প্রতারিত কোন স্কুল মাস্টারের নিম্নোক্তরূপ বিবৃতিটি পাঠ 

করলে বুঝা যাবে। 
অ ২--৪ 
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“আমি পূর্বেকার ঘটনাগুলি স্মরণ করে বরং লঙ্জিতই হয়ে উঠি। 
আমার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এভাবে ঠকানোর 

বিষয় ভেবে আমি অবাক হই। আমি নিজেও অনেককে বহুবার 

নানা ভাবে ঠকিয়েছি। তবু ঠকামীর পন্থাগুলি সম্বন্ধে সম্যকরূপে 
অবগত থাক। সত্বেও আমি ঠকলাম। তার কারণ লোভ আমার 

স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি সামগ্সিক ভাবে অপহরণ করেছিল; তান 
হ”লে অত বড় একজন মহাজনের সন্ধানে আমি এ সামান্ত খোলার 

বাড়িতে যেতাম না। তারা ষখন বলল ষে মহাজনটি কোনও 
এক বািশষ কারণে এই সময়টায় এখানে এসে থাকেন, তখন তাদের 

এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা আমি অবলীলাক্রমেই বিশ্বাস করি। মহাজনের 
সাঙ্গানে! ভূত্যটি যখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে জানাল, দয়াময় ! 

আপনি আমার মনিবকে বাচান। তা না হ'লে ওর গুকে মেরেই 

ফেলবে ।” তার সেই কান্নাকে আমি মায়াকান্না বলে আদপেই বুঝি 

নি। সাজানে। জুয়ায় সর্বস্বাস্ত হওয়ার পরই কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে 

আসে। আমি আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রায় মাইল পাঁচেক উদ্দেশ্ববিহীন 

ভাবে হেঁটে চলি। প্রায় সাত-আট দিন এই লজ্জাজনক কথ! কাউকে 

জানাইও না। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের জানালে হয়ত সেইদিনই 

আসামীরা ধর] প'ড়ত এবং আমার অপহৃত অর্থও হয়ত আমি পুলিশের 

সাহাযো উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম।” 

নওসেরা--অন্যান্য 
এই বিদ্ভ গ্যান্বলিউ-এর অভিনয় ব্যতীত অন্ঠান্ত রূপ অভিনয়ের দ্বারাও 

নওসের। হুর্বৃত্তরা। দর্বলচিত্্র মানুষদের ঠকিয়ে থাকে । নিয়ের বিবৃতিটি 
পড়লে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা বাবে । এই বিবুতিটি বিশেষরূপে 
প্রণিধানযোগ্য । অপরাধটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সঙ্ঘটিত হয়েছিল । 



&৬ নওসেরা- অন্যান 

"আমি এই শহরে একজন নৃতন ব্যবসাদদার। আমার ওুষধপত্রের 
কারবার আছে। দুপ্রাপ্য বিধায় আমার দোকানে কিছু কুইনাইনের 

ঘাটতি পড়ে। ফলে প্রয়োজনীয় কুইনাইন আমি কালোবাজার 

[ 73196%-7187561 ] হতে সংগ্রহ করতে মনম্থ করি । অচিরে একজন 

দালালেরও সন্ধান পাওয়া! ধায়। বর্তমান কালে পারমিট বা ছাড়পত্র 

ব্যতীত কুইনাইন্ ক্রয় ব1 বিক্রয় নিষিদ্ধ। দালালটি আমাকে গোপনে 

এই কুইনাইন,. ক্রয় করবার জন্যে পরামর্শ দেন। এই জন্য একজন বড় 
ভাটিয়! ব্যবসাদারের কাছে তিনিই আমাকে নিয়ে যান। ভাটিয়া 

ব্যবসার্দার ভদ্রলোকটির কাছে আমি এও শুনি যে সরকারী ট্রেজারি 

হতে কুইনাইনের টিনগুলি কোনও এক বাক্তি চুরি করে তার কাছে 
বিক্রয় করে দেবার জন্তে রেখে গেছে । এই নময় কুইনাইনের আমার 

অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এতে আমার লোভ বেড়ে ঘায়। চোরাই 

জেনেও সন্তা দরে আমি উহ! কিনতে রাজি হই। ভাটিয়! মহাজনটি 
কিন্ত কিছুতেই শ্ববাটাতে মাল আনতে রাজি হন ন]। তিনি আমাকে 

শহণের একটি নিরাঁল। উদ্ভানে ছুপুর বেলায় মুল্য বাবদ চারি হাজার 
টাক। সমেত হাজির থাকতে অনুকোধ জানান। থা সময়ে নির্ধারিত 

স্থানে এদে আমি হাজির হছই। ওধধের মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা 
ব্যাপারীটির হাতে হিমেব মত তুলে দিয়ে মার্কামারা কুইনাইনের 

টিনগুলে! গুনে নিচ্ছিলাম । নিরাল। ছুপুর। সেই সময় সেইখানে 

জনপ্রাণীরও আনবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই লেখানে 
মোটা মোটা জন চার সি. আই. ভি, পুলিশের আবির্ভাব হল।& 

পুলিশরূপে তাদের বুঝতে পারা মাত্র দালাল ও সেই ব্যাপারীটি উভয়ে 
++ কোনও অপরাধ-পদ্ধতিতে পুলিশের অভিনয়ের ব্যবস্থ! থাকলে, উদ্থাকে বল। হয় 

স্ধড়িসি” পদ্ধতি । বহু ক্ষেত্রে নিশ্নপাত্থ কোনও জনাধু পুলিশও এদেরকে নহারত| করে। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৫২ 

টাক! নিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। পালাবার লময় দাপালটি 
অস্ফুট ম্বরে আমাকে সাবধান করে বলে গেলো, 'মশাই পালান। শীন্ত 

পালান। গোয়েন্দা পুলিশ এসেছে । এ।* তাদের পিছু পিছু আমিও 

সরে পড়ছিলাম, কিন্তু পুলিশ কয়জন দৌড়ে এসে আমাকে ধরে 
ফেলল, তাদের ৫নতা ছিল একজন ছদ্মবেশী জমাদদার । গোঁফ মুচডে 

আমার মাথায় একটা চাটি কপিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'শালা ! 

তুম্ বাতায়ে জলদি, কোউন লোগ ভাগ! আভী।* এর পর জমাদার 

সাহেব কুইনাইনের টিন কয়টি আমার নিকট হ'তে কেডে নিয়ে সঙ্গের 

লোকদের হুকুম জানাল, “লে চলো শ্বালেকো। থানামে 1 চোরাই মাল 

ক্রয়ের শেষ পবিণাত যে জেল তা আমার জানা ছিল। আমি নাচার 

হয়ে কুইনাইনের টিনগুণো এবং সেই সঙ্কে আমার শেষ কপর্দকটিও 
তাদের উৎকোচ দিয়ে "মামি মুক্তি ক্রয় করি। তিন দিন তিন রাত পরে 

আমি জানতে পাণ্রি যে এই লেনদেনটি আসলে ছিল একটি অভিনয় 

মাত্র। এমন কি পুলিশ কয়জনও আসল পুলিশ নয়। উহার সকলে 

নকল পুলিশ মাত্র । দালাল, ব্যাপারী, পুলিশ-সকলেই একই ঠগী 

দলের দলী। ভয়ে ও লজ্জায় বিষয়টি আমি চেপেই গিয়েছিপাম। কিন্তু 

পরে কোনও এক বন্ধুর পরামর্শে আমি থানায় এজাহার দিই। 

তদন্তের পর পুলিশ অপরাধী কয়টিকে ধরে আনপে আমি তাদের 

সনাক্ত ও করি 1” 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধ-পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু অদল- 

বদল দেখা যায়। অর্থাৎ কি'না জাল পুলিশের বদলে প্রথমে এসে 

হাজির হয় সাজানো গুগ্ডার দল-_জন পাঁচ-ছয় ঘগ্ডাম়ার্কা লোক হঠাৎ 
আড়াল থেকে বেনিয়ে এসে উভয় পক্ষকেই মারধর করে এবং অর্থাদি 

তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে থাকে । এর কিছু পরেই আবিভূতি 



+৩ নওসেরা--অন্যান্য 

হয় জাল [নকল] পুলিশের দল । এই নকল পুলিশের আবির্ভাৰে 

সাজানো গুপ্তারা পলায়ন কবে এবং পলায়নে অপারক হয়ে প্রতারিত 

বাক্তি যথারীতি ধর? প'ডে উৎকোচ দিয়ে আত্মরক্ষা করে। 

উপরের ঘটনাটি অসাধারণ প্রতারণার একটি বিশেষ উদাহরণ । আমি 

এমন অনেক ব্যক্তির কথাও শুনেছি যে গোপনে নিষিদ্ধ কুইনাইন 
কিনে দেখেছেন টিনগুলিতে কুইনাইনের বদলে ময়দা ভরা রয়েছে । 

এইভাবে প্রতারিত হওয়া সত্বেও এ কথা তারা পুলিশকে জানান নি। 

কারণ তাদের ধারণা, নিষিদ্ধ পণা বে-আইনি ভাবে সংগ্রহ করতে তারা 

গ্রাস পেয়েছেন, এ কথা স্বীকার করলে পাশশের কবলে পডে তাদেবও 

হয়ত সাঙ্গ পেতে হবে। কিন্তু তাদের এইরূপ ধারণা ভূল। নওসেরা 

দর্বত্তদের গ্রত্যেকটি অপগাধ-পদ্ধতি সম্বদ্ধেই পুলিশ অবগত আছে। 
কি রূণে মানুষের অন্তপ্িহছিত অপবাধ-স্পৃহা জাগ্রত করে নওসেরা 
ুর্ব্তরা মানুষকে লোভী করে তুলে তাদের ঠাকয়ে থাকে, তা পুলিশ 

ভাল ভাবেই জানে । এই সব অপথাধ সম্বন্ধে প্রতারিত ব্যক্তির! থানায় 

যথাসত্বর এজাহার দিলে তারা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের 

উপকারই করবেন--এই ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে তার্দের কোনওবপ 

বিপদেরই সম্ভাবনা নেই । 

সাধারণতঃ নওসেরা অপরাধীরা অপকর্মের সময় কোনওরূপ বল 

প্রকাশ করে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলগ্রয়োগেরও কথা 

শুনা গিয়েছে। প্রতারণার জন্য অকুস্থলে নীত ব্যক্তিদ্বের কেহ কেহ 
দু্ব ত্তদের এই অভিনয় [ মধ্যপথে ] ধরে ফেলে স্থান ত্যাগ করতে চায়। 

সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের অক্ষত দেহে ঘেতে দেওয়াই হয়। 

কিন্তু এইরূপও শোনা গিয়েছে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অবস্থায় 

তাদের অর্থারদি বলগ্রয়োগ দ্বারা অপহরণ করা হয়েছে। এইরূপ 
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অপরাঁধকে রাহাজানি [800৪9ঃ্] অপরাধ বলা হুবে। উহাকে কখনও 

প্রতারণা অপরাধ বলা হবে না। সাধারণতঃ ঠগী দলের অপরাধীরা! 

নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে । এই কারণে অপরাধের এইবপ 

ষ্টাস্ত অতীব খিরল। বলপ্রয়োগের কথা শোনা গেলে বুঝতে হবে 

আসলে অপরাধীর] নওসেরা দলের নয়, কিংবা! এ দলে এমন কাউকে 

কাউকে [ নব।গত ] নেওয় হয়েছে, যাদের নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী 

মনে হলেও আগলে তারা সবল শোণিতাত্মক অপরাধী । 

টপকা ঠগী 

টপকা ঠগী বা! টপকাওয়ালার। অসাধারণ গ্রবঞ্চকদের অপর একটি 

উল্লেখযোগ্য বিভাগ । প্রায়শঃ নিষ্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানীরাই এক বিশেষ 

পদ্ধতির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। টপকা ঠগীদের দলগুলি 

সাধারণতঃ চার কিংবা! পাচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এর! 
পালিশ করা সোনার বাট বা বালার আকাবের পিতলের টুকরাকে 

সোনার দ্রব্য বলে চালিয়ে লোভী লোকেদের ঠকিয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ এর! মজুরদের হপ্তার দিনে তাদেণ যাতায়াতের পথে 

কিংবা পল্লী অঞ্চল হ'তে আগত যাত্রীদের অপেক্ষায় রেলওয়ে 

স্টেশনগুলিতে ওৎ পেতে বসে থাকে । শহুরে লোকেরা এদের 

টপকা ঠগী বলে থাকে । পঙ্গীগ্রামের লোকের! এদের বলে থাকে বাল 

খেলার দল। 

চম্পারণ এবং নেপালের হুনিয়া, মজঃফরপুরের সোনার, দুসাদ্ ও 

মুড মুলমান প্রভৃতি হ্বভাবছুর্বত্ত জাতির 'লোকের! পল্লী অঞ্চলে 

এই খেলার সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে! এরা পিতলের বালাকে 



৫€ টপকা ঠগী 

সোনার ৰাল! বলে চালিয়ে লোক ঠকায় ; এই কারণে লোক ঠকানোর 

এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ 'বাল! খেল” বা “বালাটিক্*ও বলে। প্রদেশের 
রেলওয়ে স্টেশন সকল ও রেলওয়ে কম্পার্টমেপ্টগুলিই এদের 
প্রধান কার্ধক্ষেত্র । শহুরে টপকা ঠগীরা বালার পরিবর্তে বার বা 

বাট, ব্যবহার করে। বিড. গ্যান্থলিও-এর ন্যায় ইহাও একটি বাস্তব 

অভিনয় । এই প্রবঞ্চকদের মধো কেহ সাজে পথচাবী, কেহ সাজে 

স্তাকঝা, কেহ সাজে ভিখারী, কেহ বা সাজে পুণিশের সিপাহী । 

কিরূপ পদ্ধতি ছ্বার। টপক। ঠগীর1 বড ঝড় শহরের পথচারীদের ঠকিয়ে 

থাকে তা নিয়ের বিবৃতটি পড়লে বুঝা ষাবে। 
“ঠাকুরমার অন্ভুরোধে আমি পঞ্চাশ টাকা ছোটকাকাকে মনিঅর্ডার 

কএবার জন্তে পোস্ট আফিণ যাচ্ছিপাম। বৌন্রের প্রথর তাপে 
ফুটপাথগুণো তেতে উঠেছে । আমি এ দিন অতি কষ্টে পথ চণছিলাম। 

হঠাৎ একজন আধাবয়শী গেঁই৭া গোছের লোক আমার কাছে এসে 

জিজ্ঞেদ করলেন, 'মশাই আপনি কইতে পাবেন? সোনাপট্টি কোন 

দিকে যাতি পারবো? ভদ্রলোককে কোপকাতায় নবাগত বলে মনে 

হলো) তাই একটু সহানুভূতির স্বরে আমি তার এই প্রশ্নের উত্তর 
দিলাম, “কোলকাতায় আপনি নৃতন বুঝি? তা ওটা বেশি দূর নয়। 
এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে ধান।” ঠিক এই সময়েই পাশেম্ন গলিট। থেকে 

একদল লোক সেখানে এসে ভিড কণে দাডালো। তাদের কথাবার্ত! 

হতে বুঝা যায় যে তার! কালুভক্ত নামে একখান হিন্দী ছবি দেখতে 

চলেছে। গেঁইয়! ভন্রুলোকটি ভিড় ঠেলে অদৃশ্ট হুবামান্্র সেখানে ঠং 

করে একটা আওয়াজ হলে।। শব্দটি লক্ষ্য করে চোখ নামাতেই আষি 

দেখতে পেলাম নীল কাগজে মোড়া একটি সোনার বাট রাস্তায় 

পড়ে রয়েছে। বেশ বোঝা গেল যে, সোনাট। ওই ভত্রলোকের 
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পকেট থেকেই পড়েছে । এই সময় একজন সরল-মন! পথচারী যুবক 

রাস্ত। দিয়ে যাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ভিখারী গোছের 

লোক সোনার বাটট৷ কুড়িয়ে নিয়ে ওই যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা 

করলে, হ্যা মশাই এটা কি সোনা? এই টপকা ঠগী দলের 

কার্যপদ্ধতি সম্থন্কে কিছু কিছু আমি শুনেছিলাম। তাই কৌতুহলবশতঃ 
কাউকে কিছু না বলে ব্যাপারটা! আমি পরিলক্ষ্য করতে থাকি। 

ইতিমধ্যে সোনাপট্টিগামী গেঁইয়া লোকটি সেখানে ফিরে এলেন। 

গেইয়া লোকটিকে ফিরে আসতে দেখে সেই ভিখারী লোকটি 

বিনা বাক্যবায়ে সেখান থেকে সরে পডল। গেঁইয়া ভত্রলোকটি সেই 

পথচারী সরল-মন যুবককে শুনিয়ে শুনিয়ে একজনকে জিজ্ঞাস! করলেন, 

“মশাইদের কি কেউ এখানে একটা সোনার বাট কুডিয়ে পেয়েছেন? পাচ 

হাজার টাক দাম মশাই । হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। 

এইখানটায় বোধ হয় ওট] পড়েছে । হায় হায় হায়। এর পর প্রায় 

পাগলের মত হয়ে ভদ্রলোকটি স্থান পরিত্যাগ করলেন। সেই ভিখারী 
লোকটি এইবার পুনরায় সেইখানে হাজির হয়ে সোনাট! পরীক্ষা 

করছিল। এমন সময় ভিডের ভিতর থেকে আর একট] লোক বেরিয়ে 
এমে বলে উঠ, মাইরি মাইরি । এতো! সোন।-_-সোনা।” «দেখি 

দেখি দেখি--* ইতিমধ্যে অপর আর একজন গুগাগোছের লোক 

এগিয়ে এসে বলে উঠল, এই ! খবরদার বলছি! এ ভদ্রলোকের 

পকেট থেকে ওটা পড়েছে । আমি নিজে ওটা পড়তে দেখেছি। 

ডেকে আন্ লোকটাকে, না হয় থানায় জমা দে।” ঘাবড়ে গিয়ে 

তাদ্দের সকলেই সোনাপটিগামী তদ্রলোকটিকে অনেক খোঁজাখু"জি 
করল। কিন্তু তার কোনও সন্ধানই আর পাওয়া গেলো না। এর 

পন্মে সকলেই সোনাটা খানায় জম! দেবার জন্তে প্রস্তাব করলে। কিন্ত 
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যে লোকটি সোনাটা পেয়েছে সে কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে 

একটা উল্টো প্রস্তাব আনল। মাথা ও হাত নেড়ে সে বলে উঠল, 

“আরে রেখে দেন মশাই, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আন!। পুলিশের পেটে 

ন৷ দিয়ে আন্থন এটা! আমরা নিজেরাই ভাগ করে নিই। ক'টা টাকা 

পেলে যে আমবা এক্ষুণি মেট্রোয় যাব, কাল্প, ভকতের নটী চামেলীবিবির 

বাড়িতেও ধেতে পারখো। কি মশায় আপনারা রাজি আছেন তো?” 

'অত দ্রামী একটা সোনার বাট অত সম্তায় কিনতে কেনা বাজি হয়? 

সকলেই ঝুঁকে প'ড়ে সোনাট! বারে বারে পরাক্ষা করতে শুরু করল। 

এদের মধ্যে একজন লোভী-মনা-লোক বলে উঠগ, “দেন মশায়, দেন, 

আমিই নেব। কিন্তু আমার কাছে আছে মাইরি এই কুল্লে পঞ্চাশ টাকা], 

কিন্ত সেই ভিখারী লোকটা কিছুতেই আশি টাকার কমে সেটি ছাড়তে 

রাজি হয় না। পথচারী সেই সরল-মন] যুবকটি এতক্ষণ অবাক হয়ে 

বিষয়টি পরিপক্ষ্য করছিল। এদের মধ্যে একজন এইবার সেই যুবকটির 

কাছে এগিয়ে এসে বললে, “আমার হাতের এই সোনার ঘড়িট। বন্ধক 

বেখে আমাকে ভ্রিশট। টাক] ধার দিতে পারেন? কালই আমি টাকাটা 

আপনার বাটার ঠিকানায় দিয়ে আমব। এই পোকটাকে এক ধাক্কায় 

সরিয়ে দিয়ে সামনের আর একজন লোক বগলে, "শুনবেন না মশাই, 

ওর এ আজে-বাজে কথ!। আমি দিচ্ছি পঞ্চাশ টাকা আর আপনি 

দিন পঞ্চাশ । আহুন আমর] দু'জনে মিলে সোনাটা কিনে নিই। 

সোনাটা অবণ আপনিই রেখে দিন। আমি বিক্রি করতে গেলেই 
€তো পুপিশে আমায় পাকড়াও করে বলবে, আরে শালা বিড়িওয়াল। ! 

তোর বাব। তোর জন্যে সোন। রেখে গেছে, না? আপনারা মশাই তে! 

ভদ্দরলোক আছেন। আপনার1ঠিক বিক্রি করে নেবেন । নিন্-নিন্ মশাই, 
এমোনাটা কিনে নিন্।” পথচারী সেই সরল-মনা যুবকটি এরপর আর 
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লোভ সামলাতে পারল ন]। প্রায় একশত টাক1সঙ্গে নিয়ে সেও কাউকে 

মনিঅভর করবার জন্যে পোস্ট অফিসে চলছিল। মনে মনে 

সে ভেবেছিশেো৷ ষে সোনাটি এক্ষণি সোনাপট্রিতে বিক্রয় করে হাজার 

ছুই টাক! মে লাভ করতে পারবে এবং তারপর তা থেকে একশ” 

টাকা বার করে নিয়ে মনিঅর্ভরটা না হয় সে পরের দিনেই 
করে “দবে। ইতিমধ্যে রাস্তার ওপারের ফুটপাতের উপর জন ছুই-তিন্ 

হিন্নস্থানী এসে দাড়িয়েছে । তাদের সকলের হাতে ছোট ছোট খেটে 

লাঠি। সেই লোকগুপোর দিকে আঙ্ল দেখিয়ে একজন বলে উঠল, “এই 

গোয়েন্দা! পুণিশ এসে গেছে । এটা নেবেন তে। তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন্।, 

লোভে পড়ে যুবকটি তাড়াতাড়ি একশত টাকা পকেট থেকে বার 

করে সোনাট। কিনে নিচ্ছিল আর কি। এমন সময় আমি এগিয়ে এসে 

ছোকরাটিকে নিরস্ত করে বললাম, “মারে ! এ তুমি কি করছ থোকা? 

ওর এ বাট কখনে। সোন। নয় । ওটা] একটা চক্চকে পেতল। এর] সব 

টপকা ঠগীর দল; এমনি করে লোক ঠকায়।” এরপর ঠগীগুলোকে 

আমি ধমক দিয়ে বপলাম, “চালাকি পেয়েছ সব, না? আমার কথা! 

শুনে যুবকটি ভড়কে গিয়ে সরে দাড়াব! মাত্র অপর আর একজন ভত্রবেশী 

পথচারী এগিয়ে এসে সোনাটা] আশি টাকায় কিনে নিয়ে বলে উঠলেন, 

নামশাই! এ সোনাই। সিলেটে আমাদের দোকান ছিল ষে।, 

এর কিছু পরেই ঠগীর দল সোন। বলে পিতলটি ভদ্রলোককে গছিয়ে, 

দিয়ে একে একে সেখান থেকে সরে পড়ল। ঠগীর দল চলে যাবার 

পর ভন্রুলোকটি ফুটের সানের উপর লোনা বাটটি একটু ঘষে নিলেন । 
এতক্ষণে বেশ বোঝা গেগ যে বাটট। পিতলের, সোনার নয়। একটু- 

আধটু পরীক্ষার পর উনি বুঝলেন যে ওটা একটা পিতলের বাট ॥ 
ভদ্রলোকটি একেবারে অস্থির হয়ে কেদে ফেলে আমাকে বললেন, “কেন; 
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আপনার কথ! শুনলাম না, মশাই! আমাকে আপনি এবার বাচান 

একটু । সামনের এ গলিটার মধ্যে ওরা একটু আগে ঢুকেছে। 

আহ্ুন একটু খুঁজে দেখি । ভদ্রলোকের এই নির্কুদ্ধিতার জন্য তার 
উপর আমার দয়া এসেছিল। তার সেই কান্গাকাটি আমাকে অভিভূত 
করে দ্িল। দয়াপরধশ হয়ে ভদ্রশোকটিকে নিয়ে আমি কলাবাগাণ 

বন্ধির একটা নির্জন গলির মধ্যে দুবুত্তদের সন্ধানে ঢুকে পডলাম। 

এই নির্জন গলিটার ভিতর এসে ভত্রলোকটির চেহারাট1 হঠাৎ যেন 

বলে গেল। পকেট থেকে চকচকে ধাগাল ছোরা বার ক'রে সেট? 

আমাব মাথার উপর উঠিয়ে ভদ্রলোক হেকে উঠলেন, “এবে শাল! 
জান বাচাও। ভাগাও হামাদেব শিকার! দেখতে দেখতে সেখানে 

আরও সাত-আটজন গুণ্ডা এসে হাজির হগ। তাদেএ কারুর হাতে ছিল 

লোহার ডাণ্ডা, কাকুর হাতে লাঠি, কারোর হাতে ধারালো চক্চকে ছুরি । 

ভয়ে কাপতে কাপতে আমি একে একে আমার হাতের আঙটি, 

মানিব্যাগ, সোনাব্ ঘভি, ফাউন্টেনপেন, এমন কি পেনমিলটা পর্যন্ত 

ত'দের হাতে তুণে দিতে বাধ্য হই। এইরূপে তাদের ব্যবসা মাটি 
করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্বস্বান্ত হয়ে আমি অবসাদে ক্লাস্ত দেহে 

থানায় এসে এজাহার দিই। মনে মনে আমার একটা দস্ত ছিল 

যে আমি চালাক এবং বড সাবধাপী। কিন্ত সেই দম্ভ আজ আর 

আমার একটুকুও নেই। এই গ্রগ্ার দপ আমার সেই দম্ভ ভেঙে 

দিয়েছে ।” 

এই টপকা ঠগীরা অপরাপর ঠগীদের ন্যায় নির্বল অযৌনজ 
সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে। পারুতপক্ষে তার] কারুর উপর 

বলগ্রকাশ করে না। নির্বল সাম্পত্তিক প্রবঞ্চনার দ্বারাই এর” 

মাহছষের অর্থ অপহরণ করে থাকে । কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই লেক 
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কাউকে কাউকে আমর! বলগ্রকাশ করতেও দেখি। এব কারণ 

'্ববূপ শহরে অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলের কথা বলা যেতে 

পারে। সবল এবং নির্বল-__-এই উভয়বিধ ব্যক্তিদেরই নিয়ে এই দল 

গঠিত হয়। তবে এইরূপ মিশ্র দল এখনও পর্যন্ত কদাচিৎ দেখা যায়; 
সাধারণতঃ এই টপকা ঠগীরা নির্বল অপরাধীই হয়ে থাকে । এর! 

অপকর্মের সময় কখনও কাউকে আঘাত হানে নি। সক্রিয় অপরাধীদের 

সহিত তাদের প্রাই কোনও রূপ সম্পর্ক থাকে না। এই মিশ্র দল 
সম্বন্ধে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু আলোচনা 

করেছি। বুঝবার স্থবিধার জন্তে উহার কিয়দংশ শিয়ে উদ্ধত করলাম। 
[ অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। ] 

“সাধারণ ভাবে আমর] দেখে এসেছি যে পকেটমার, ছি'চকে চোর, 

ঠগী গ্রভূতি অপরাধীর! ধৃত হওয়ার কালীন কাহাকেও কখনও আঘাত 
হানে নি। কারণ উহারা নির্ধল সাম্পত্তিক অপরাধী, শোণিতপাতে 

্বভাবতঃই তারা অনভ্যন্ত। কিন্তু অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 

পকেটমারদের আত্মরক্ষার্থে ছুবিকাঘাতেব কথ। শুনা গিয়েছে। ইহার 

কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বল ষেতে পারে । আসলে এই সকল অপরাধী 

থাকে শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী । জনবহুল শহরে স্থবিধার জন্যে 

এব পিক-পকেটদের কার্ধ পদ্ধতির অনুসরণ করে-_কিন্তু অনভ্যাসের 

কারণে তারা! ধর! পড়ে, এবং ধর] পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের আসল 

খ্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরা তখন আত্মরক্ষার্থে ছুরি ব্যবহার 

করে। আসলে ইহারা পিক-পকেট করে না, ইহার! করে সবল 

রাহাজানি [ ০০১৪: ] এবং উহ তার] করে পকেটমারার অছিলায়। 

উহ] তাদের অপপদ্ধতির পূর্বাংশরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। 

আজকালকার পিক-পকেটর! সেফটি-রেজার বেড. ব্যবহার করে। 
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ইহারা কখনও ছুরি ব্যবহার করে না, এমন কি ইহারা ছুরি সঙ্গেও 

রাখে না। ইহা! ছাড়া বড বড শহরে চণ্ড খানা, জুয়ার আড্ড৷ প্রভৃতি স্থান 
অপরাধীদের ক্লাবঘর বা আড্ডাখানার কাজ করে। এই সব আড্ডায় 

এবং বেশ্টাগুহে নির্বল অপরাধীর্দের সছিত সবল অপরাধীদের মেলা- 

মেশার স্বযোগ ঘটে । একটি বোমারু বা! বোমাবষাঁ বিমানকে যেমন বহু 
পাহারাদার বা ফাইটার প্রেন ঘিরে নিয়ে চলে, তেমনি বন্ধুত্ব বশতঃ 

একজন নির্বল পিকৃ-পকেটকে তার দল হতে ভাঙিয়ে নিযে একজন 

সবল অপরাধীর অপকর্মে বির্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে 

কথিত সবল অপরাধাটি তাদের পাহাণাদীরের কাজ করে। এই স্থলে 

নির্বল অপরাধীটি ধরা পডলে সবল অপরাধীটিএ পক্ষে বন্ধুর উদ্ধাণের 

জন্তে অগ্রনর হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এইরূপ ঘটন। এখনও পর্ষস্ত 

বিরল । কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও অন্সন্ধানের প্রয়োজন আছে।” 

টপকা ঠগী প্রভৃতি নির্বল প্রবঞ্চকদের পক্ষেও তাদের সবল 

অপরাধী বন্ধুদের নিয়ে ঘুরাফিরা কর! অসম্ভব নয়। এই সবঠগীরা 

প্রব্ন। দ্বাৰা অর্থ অপহরণে অসমর্থ হলে এদের এই সকল বন্ধুঞা নিবাক 

দর্শকের গ্তায় আর নির্বপ থাকতে পাবে না। এনা তখন ধৈর্ধহাবা। 

হয়ে পথচারী ব্যক্তিটির উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়। এই কারণে 

কখনও কখনও মোন! ক্রয়ে অনিচ্ছ,ক ব্যক্তিদের অর্থাদি এদের বার! 
ছিনিয়ে নেওয়ার কাছিনীও শুন। গিয়েছে । আমাদের মতে শহরের 
অপরাধীদের মধ্যে পৃষ্ট মিশ্র দলই অপরাধীদের এইরূপ ব্যবহারের 

একমাত্র কাএণ। 

নোট ডবলঙ 

নোট ভবলিঙকে কেহ কেহ দোনাখেল পদ্ধতিও বলে থাকে। 

পূর্বোন্ধ অসাধারণ প্রবঞ্চনার ইহা! অন্ততম উদ্াহরণ। এই ঠগীরঞ 
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লরলচিত্ত লোকদেয় বুঝায় যে তারা যে কোনও একটি কারেন্সি 
নোটের ন্যায় হব অপর একটি অনুরূপ নোট রাসায়নিক দ্রব্যের 

লাহায্যে তৈরি করতে সক্ষম। সরল প্রকৃতির ব্যক্তিটি দুর্বৃত্তদের এই 
মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস ক'রে তার হাতে একখানি হাজার টাকার নোট 

তলে দেয়। তাদের আশ যে এপ ছুইটি নোট তারা ফেরত পাবে। 

কিন্তু একখানিও তার] আর ফেরত পায় না। কতকগুলি ফটোগ্রাফিক 

কেমিক্যাল এবং সেন্সিটিভ পেপারের সাহাধ্যে দূবৃতত্তরা1 সরল প্রকৃতির 
মানুষদের বুঝায় ঘে সত্য সত্যই একটি নোঁটকে ছুইখানি কবা সম্ভব৷ 
কিরূপ পদ্ধতিতে তার! মান্থষকে তার অর্থাদি দ্বিগুণ করে দেবার লোভ 

দেখিয়ে ঠকিয়ে থাকে তা নিয়ের বিবুতিটি পডলে বুঝা যাবে। 
“ঠগী লোকটির কথ প্রথমে আমি বিশ্বাস করি নি। আমি প্রথমে 

তার এইরূপ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাকে পরখ করতে চাই। লোকটা 

তখন আমার কাছ থেকে একট] দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে একটা 

ফটোগ্রাফিক ফ্রেমে এটে দেয় এবং তার পর নোটের মাপ অনুযায়ী 

কাট। একটি সাদ কাগজ নোটখানার সামনে মেলে ধরে_এই 

কাগজটায় সে কি সব রসায়ন মাখিয়েও দিয়েছিল। এরপর মে উভয় 

কাগজটি আলোর দ্দিকে সরিয়ে আনে । এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর 

আমি নোটের ছবির মত অন্থরূপ একট! ছাপ সাদ কাগজটার উপর 

পড়তে দেখি । ঠগী লোকটি তখন আমায় বুঝায়, “এই দেখুন ধীরে 
ধীরে আগনার এই নোটখানিই দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ এরূপ আর 

একখানি দশ টাকার নোট তৈরি হচ্ছে « এর পর দুর্বত্তটি আমাকে 

বুঝায় যে, পুরোপুরি নোটখানি তরি হতে খরচ হবে একশোর উপর। 
এজন্তে দশ টাকার নোটেখরচ পোষাবে ন। ! এ ছুরুন্িটি এর পর আমাকে 

"একটি হাজার টাকার নোট দোগাড় করতে বলে। সে বলে যে তাহলে 
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মাত্র একশো! টাকা খরচে হাজার টাকা পাওয়! যাবে । আমি তার এই 

কথা বিশ্বাস করি। এইভাবে নোট ডবল করে গভর্নমেণ্টকে ঠকান 

একটি বে-আইনি কার্ধ। এই কারণে বিষয়টি আমি তৃতীয় ব্যক্তিরও 
কানে তুলি না। এর পর আমি আমার স্ত্রীর গহন] বন্ধক রেখে একটি 

হাজার টাকার নোট সংগ্রহ করে আনি। ছূর্বত্তটি তখন নোটের মাপে 

কাট। একটি সাদ! পার্চমেন্ট কাগজ হাজার টাকার নোটের উপর 

নিক্ষেপ করে। পূর্বের মতই সারদা কাগজটার উপর হাজার-টাকা 

নোটের একট] হুবহু ছাপ আমি পডতে দেখি। এর পর দুর্বত্তটি 
হুইখানি নোটই [ আসল নোট এবং ছাপপড। কাগজ ] একটা কাগজে 

বেঁধে দিয়ে আমাকে মোড়কটি ছুই দিন পরে খুলবার পরামর্শ দিয়ে 

সেখান থেকে সরে পড়ে। এদিকে কখন ষে হাত সাফাই-এর সাহায্যে 

তিনি আসল নোটটি সরিয়ে ফেলেছেন শা আমি জানতেও পারি নি। 

ছুই দিন ছুই রাত্রি পরে মোড়কটি আমি খুলে দেখি আমার সর্বনাশ 

হয়েছে। আসল বা নকল কোনও নোটই মোডকটির মধ্যে নেই। 

সেখানে আছে শুধু নোটের সাইজে কাট ছুইখানি সাদা কাগজ। 
দুর্বত্তটি আমাকে বুঝিয়েছিল যে ছুই দিন ছুই রাত্রি পরে অপর কাগজটি 
হব আসল নোট হবে। কিন্তু এর পূর্বে ওগুলো আলোয় আনলে 
উহা আর তা হবে না। এই কারণে তার উপদ্দেশ মত আমি ছুই দিন 

দুই বাত্রি অপেক্ষা করেছিলাম ।” 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সেন্সিটাইজভ, পেপার হাত 

সাফাইএর সাহায্যে সরিয়ে ফেলে দুর্বত্তর! শেখানে একথানি সত্যকার 

নোট এনে সরল প্রকৃতির মানুষদের বিশ্বাম উৎপাদন করেছে। ছাপ 

ধরা কাগজট! হঠাৎ সত্যকার নোট হয়ে উঠায় তখন আর তার কোনও 

সন্দেহ থাকে না। এর পর অন্রূপ ভাবে হাতের কায়দায় হুইখানি 



পরাধ-বিজ্ঞান ৬৪ 

নোটই সরিয়ে ফেলে মোড়কের মধ্যে মাত্র ছুইখানি সাদা! কাগজ ঢুকিয়ে 
তার উপব গ্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে ঘণ্ট। পাচেক ধরে আযামিড ঢালবার উপদেশ: 

দিয়ে দুর্বত্তটি বামালসহ নিবিবাদে এবং নিবিস্বে সরে পডেছে। 

দোন। খেল-_অন্যান্য 

দোনাখেল অপরাধারা নানারূপে শহর ও পল্লীর লোকদের ঠকিয়ে, 

থাকে । কোনও কোনও সময় এর! প্রচার করে এদের কোনও এক 

ব্যক্তি দশখান। হাজার টাকার নোট কুভিয়ে পেয়েছে । যেহেতু হাজার 

টাকার নোট ভাঙ্গান তাদের মত গরিব লোকদের পক্ষে নিরাপদ নয়, 

সেই হেতু মাত্র একশো! টাকার খুচর1 নোটের বিনিময়ে হাজার টাকার 

নোটগুলি তার] বিক্রয় করতে প্রস্তত। সবল গ্ররুতির লোভী মানুষরা 

তাদের এই কাহিনী বিশ্বাস করে নোটগুণি দ্বেখতে চায়। এই সকল 

দুর্ব দের নিকট প্রায়ই দুই তিন খানি হাজার বা একশে। টাকার জাল 

নোট মজুত থাকে । পৌঁটের মাপে কাট! খানকতক খাগজের উপরে ও 

নিয়ে জাল নোটগুণি রেখে দূর থেকে সেগুলো গ্রবঞ্চি ০ ব্যক্তিদের 

দেখিয়ে তার! তাদের বিশ্বাসও উত্পাদন করে। এগ পর নিধারিত দিনে 

বাত্রিকালে কোনও নির্জন স্থানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অর্থসহ উপস্থিত হয় 

এবং সেই শুভমুহূর্তেই কতকগুলো গুণ্ডা লোক এসে তাদের উপর 

ঝণপিয়ে পড়ে তাদেরকে মার-ধর করে তাদের অর্থ কেডে নেয়। কিংবা 

কোনও কোনও ত্র জাল [ নকল ] পুলিশ এনে উভয় পক্ষকে গ্রেণ্ার 

করে মারধর করে । পরে উৎকো চম্বরূপ উভয়পক্ষেরই অর্থাদি হস্তগত করে 

তারা স্থান পরিত্যাগ করে। তবে সব সঃয়েই যে জাল পুলিশ বা জাল 

গ্রগার আবির্ভাব হয় তা নয়। অধিক ক্ষেতে এই সব ঠগীর। প্রথফে 



৬৫ দোন। খেলশ্*জন্যন্য 

আসল ব! জাল নোট দেখিয়ে পরে কতকগুলে৷ কাগজের একটা বাগ্ল 

প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের [ ড1০1208 ] হাতে হাত সাফাই-এর সাহায্যে গছিয়ে 

দেয়। এই লব ঠগীদের মধ্যে বারা রেলওয়ের কুলি সাজে তারা বলে 

নোটগুলি তারা ট্রেনের কামরায় কুড়িয়ে পেয়েছে এবং যর্দি তারা 

রাজমিত্মি সাজে তাহলে তারা বলে একট ভাঙ্গা! বাড়ি সারাতে 

গিয়ে সেগুলো! তার! হস্তগত করেছে । কেউ কেউ ভান করে থাকে থে 

মাটি খু'ড়তে খু'ড়তে তারা গুধধন পেয়েছে । কোনও একটা বড় 

ট্রেন ছুর্ঘটন1 ব1 বড় একটা জাহাজ ডুবির খবর কাগজে বেরুলে এই সব 

ঠগীদের অত্যন্তরূপ সুবিধা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নোটের বদলে 

সোনার গহনা পেয়েছে--এইরূপও তারা বলে থাকে । প্রবঞ্চিত 

ব্যক্তিরা এই গহনা গোপনে কিনতে গিয়ে তারা সোনার গহন] ন। 

কিনে সহন্্র সহশ্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনে আনে কতকগুলো! পিতলের 
বা গি্টি করা গহন] । 

পল্লী অঞ্চলে নিয়বঙ্গীয় ব্যাধ নামধেয় দোনাখেল অপরাধীরা এক 

অদ্ভুত উপায়ে সরল প্রকৃতির গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে থাকে। লোক 
ঠকানোর এই অভ্ভুতপূর্ব পদ্ধতিকে বলা হয় “লক্ষ্মীর তর” পদ্ধতি। 
এর! মানুষকে বুঝায় যে তাদের কাছে একটি অক্ষয় ঘট বা কলস আছে। 
মোহর ভব] মন্ত্রপূত এই কলসের অর্থ কখনও ফুরাবে না। আসলে কিন্ত 

কলমটি মাটি দিয়ে ভত্তি করে উপরে কতকগুলো৷ গিণ্টি করা মুদ্রা ব 
চকচকে পয়সা রেখে তার] রাত্রিকালে গৃহস্থদের তা দেখিয়ে থাকে । 

লোভী গৃহস্থদের কেউ কেউ বহু অর্থের বিনিময়ে উপরি উল্লিখিত 

*লস্দ্ীর ভর” কিনে সর্বস্বাস্তুহয়েছেন। এইরূপ বহু কাহিনী বঙ্গীয় 

পুলিশ বিভাগের গোচরে এসেছে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই লব 

$গীরা এষাহব' ভর1 কলস মাটি খু'ড়ে পেয়েছে-এইনখ কাহিনী বলে 
অ ২--৫ 
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গ্রামবাসীদের কাছে অনুরূপ মাটি ভরা কলস বিক্রয় করতে সমর্থ 

হয়েছে । এই সব ঠগীদের কাছে কয়েকটি সত্যকার আঁকবরি সোহর 

মন্তুত থাকায় এই সব অপকার্ধে তাদের বিশেষ স্থবিধা হয়। গ্রাম- 

বাসীর এই সব মোহর প্রথষে শ্যাকরা ছারা যাচাই করে নেয়। 

কিন্ত এত সাবধানতা সত্বেও তাদের আমর প্রবঞ্চিত হতেই দেখি--এর 

একমাত্র কারণ অতি লোভ। «লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” গুবচনটি 

অতীব সত্য কথা। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় 

ণ888076 পুদ০৬ পুা0% বা গুধুধন প্রাপ্তির পদ্ধতি । 

নওসের। পদ্ধতি ভারতে উদ্ভাবিত হলেও একটু অদূল-বদল করে 

উহা মুরোপ প্রভৃতি দেশেও গৃহীত হয়েছে। যুরোপে কোটিপতি- 

গণের [ মিলিয়োনিয়ার ] মৃত্যুর পর দরিদ্র দুরসম্পকিত আত্মীয়দের 

গ্রায়ই তাদের উত্তরাধিকারী হতে দেখা যায়) এদের খুঁজে বার 

করবার ভার পড়ে ম্বর্গত ধনকুবেরদের উইল প্রস্ততকারক আযাটনিদের 

উপর। এই সব ক্ষেত্রে আটন্সিরা এদেরকে সংবাদপত্র মারফৎ তাদের 

অফিসে আহবান কবে আনেন। এইজন্ত এ দলের একজন পথের 

মধ্যে সংবাদপত্রের এক্সপ এক বিজ্ঞাপনের কাটিও সহ মোড়ক নিক্ষেপ 

করে পরে ওট! শিকারমন্ত ব্যক্তির সন্মুথে খোজাধুনজি করেন এবং 

তাতে অসফল হয়ে উনি স্থান ত্যাগ করলে অন্তের! সেটা খুঁজে পায় 
ও সেটা মেই শিকার-মন্ত ব্যক্তিকে দেখাতে থাকে। কখনও এ 

নকল উত্তরাধিকারী শিকারমন্ত [ ভিকটিম] ব্যক্তির নিকট টাকা 

কজ নেওযার চেষ্টা করে এই বলে যে সম্পত্তি পাওয়ার পর তাকে 

গ্রচুর অর্থ সে বকশিস্ দেবে। 
বক্ষে তে মাধারণ ব্যকিগণের মতন রাষ্ট্রকেও এই দলের লোকের! 

ই পদ্ছড়ি ছা! অভিনব উপায়ে কষিয়ে খাকে। এই সম্পর্ষে একটা 
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চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করা হলো। এরা সাধারণতঃ 

আস্তজাতিক প্রবঞ্চক হয়ে থাকে । 

“আমি অমুক মোটর কার এজেন্সির ম্যানেজার । এ শনিবার 

সকাল ১০টাতে জনৈক ন্থবেশ বাঙালী ভদ্রলোক আমার অফিসে 

এলেন। টকটকে লাল তার চেহারা। পরনে যুরোপীয় পোশাক। 

ঠোটে জলস্ত চুরট ও মুখে ইংরেজি বুলি। ভদ্রলোক আঠাধো হাজার 
টাকার দ্বামের একটি মোটর কার কিনতে চাইলেন। তবে হা 

নগদ তখুনি তিনি দশ হাজার টাক] দেবেন বটে কিন্তু বাকি টাকাট! 

বাঙ্ধের চেকে প্রদান করবেন। গাড়িটা কিন্তু তার তখুনি চাই। 

আমি অচেনা ভদ্রলোকের এ প্রস্তাবে কিন্ত কিন্ত” ভাব দেখালাম । 

ভদ্রলোক তা বুঝে ভ্র কুঁচকে বললেন-_-'এই দেখুন আমার লয়েডস্ 

ব্যাঙ্গের পাশ বুক। ওতে আটাশ হাজার টাকা জমা রয়েছে। 

পাস্ট উইপড্র্াল মাত্র কালকে । আমি পাশ বুকট! 

পরীক্ষা করে দেখলাম ওটা আপ.-টু-ডেট, করা আছে। তাছাড। 

ওঁর নামের পাশ বুকের সঙ্গে আন! চেক বুকও দেখলাম ও পৰীক্ষা 
করলাম। অতো দামী গাডির খদ্দের কালে-ভদ্রে পাওয়। যায়। এই 

সুযোগ পরিত্যাগ করতে আমি পারি নি। ভদ্রলোক নগদে ও চেক 

যোগে মূল্য মিটিয়ে গাডি নিয়ে [ শ্বয়ং চালিয়ে ] চলে গেলেন। এরপর 

বেলা গ্রায় একটার সময় একজন গোৌঁফওয়াল! বাঙ্গালী ভদ্রলোক 

আমার অফিসে এনে উপস্থিত হছলেন। ঙ্গে তার আমাদের সেই 

বিক্রীত মোটর গাড়ি ও হাতে আমাদের কোম্পানির এ গাড়ি 

সম্পকিত রূ, বুক [ঘা নাম পরিবর্তনের জন্ত পূর্বেকার ক্রেতা,তজ- 
লোককে দেওয়1 হয়েছিল। ] এই নৃতন আগন্তর তদ্রলোক আমাকে; 
এগ্তলি (বখিয়ে, বনলেন--'জামিও যোটৰ লম্পকিত একট! এপ 
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ভিড” ভেিফাই করতে এসেছি। আমি আজকে কিছুক্ষণ আগে 
অমুক ভদ্রলোকের নিকট হতে এই গাড়িটা মাত্র দশ হাজার টাকা 

দিয়ে কিনলাম। আমি জানি এটার দাম আঠার হাজারের উপরে 
হবে। কিন্ধ ওটা কেনার মাত্র দু"ঘণ্টা পর আমাকে ওটা এতো 
সম্ভাতে উনি বিক্রি করলেন। এতে কিছু সন্দেহ হওয়াতে বিষয়টা 

আপনাদের কাছে [এক বন্ধুব পরামর্শে ] যাচাই করতে এসেছি । এ 

ভদ্রলোক আরও জানালেন ষে কথোপকথনের মধ্যে তিনি আরও 

জেনেছেন ঘষে সেই ভদ্রলোক এ দিন সন্ধ্যা ছয়টাতে উডোজাহাজে 

[ প্লেনে ] দমদম বন্দর থেকে রেঙ্গুন যাত্রা করবেন। এএপরে আমি 

বেশ বুঝতে পারলাম ষে এ চেকু বুক জাল চেক্ বুক এখং আমি গাড়ি 
বিক্রয় বাবদ বক্রী আট হাজার টাক। সম্পর্কে প্রবঞ্ধিত হয়েছি। 
এদিকে এ দিন শনিবার হওয়াতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে । সেখানে 

কোনও কিছু পূর্বান্কে পাকা করে নেওয়1 এ দিন সম্ভব হবে না। এজন 

সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমি এ ব্যক্তির পরামর্শে গোয়েন্দা 
পুলিশের আফিসে পুলিশ সাহেবকে সকণ বিষয় জাণালাম। তথুনি 
স্বয়ং পুলিশ সাহেব এবং তার নহকারীদের সাথে আমি দমদম এরো- 

ড্রোমে এলাম। সেই আনামী-মন্ত ভদ্রলোক তখন রেুনগামী প্রেনে 

উঠবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন। আমর! ওকে এ মোটর 

ক্রয় ও ব্যাঙ্কের চেকের ব্যাপারে চ্যালেপ্ত করলে তিনি জ্বর কুঞ্চিত করে 

আমাদের বললেন--“এযা! এ আমার খুশি আমি কম দামে [আগার 

সেল্ ] গাড়ি বিক্রিকরেছি। কি? এঁদ্দিন কিনেইএদিনেই বিক্রি 
করলাম কেন? সেটা আমার খুশি। ও গাড়ি আমার আর দরকার 
নেই--তাই। উনি চেক নিতে রাজি হয়েছেন। আমিও চেক 

এক্ীকে দিয়েছি । এতে অপরাধ আমার কোথায় তা বৃধি না। হ্যা! 
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এ চেকৃ ভিস্মনার্ড হলে অবশ্তট আমি অপরাধী হবো । সোমবারে 

আপনাদের এ চেক ক্যাশড.ও হয়ে যাবে। আমি একট! গভন মৈণ্ট 

কষ্টাক্টের ব্যাপারে রেছুনে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে না পৌছুলে আমার 
পঞ্চাশ হাজারটাকার আরনেস্ট মনিই দালালর1 ফরফিট করবে । আমাকে 

আপনারা আটকালে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে ছু'লক্ষ টাকার ড্যামেজ 

হুট আনবো ।, এই ভাবে কথা বলে ভদ্রলোক হৈ-হাল্লা করে এরো- 

(ড্রোমের উচ্চপদী [ অফিনার ] কর্মীদের সেখানে জড় করে তাদের সাক্ষী 
করে তাদের কাছেও উপরোক্ত ব্ূপ অভিযোগ জানালেন। প্রথমে 

আমরা ভড়কে গেলেও পরে পুলিশ সাহেব তাকে প্রবঞ্কক বলে 
বুঝলেন এবং বললেন যে এঁ ব্যাঙ্কের চেক্ কম্মিনকালে ক্যাশড. [ভাঙানো] 
হবে না। আমর! এ অবস্থাতে এ বেয়াদব ভব্রলোকটিকে গ্রেপ্তার 

করার ঝুঁকি নিলাম । সোমবার সকালে ব্যাঙ্কে এ চেকৃ প্রোডিউপস কর! 

মাত্র উহ] ক্যাশড, হ'য়ে গেলে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ 
ভদ্রলোক তার কথা মত আমার কোম্পানি এবং প্রদেশ সরকারের 

[ পুলিশের ] নামে ছু'লক্ষ টাক] ড্যামেজ স্থটের মামলা আদ্দালতে 

,আনলেন। তখন রেন্ুনে তাত্ত করে জানা গেল এ ভত্রলোকের 
কথা সব সত্য। পরে জানা গেল ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি 

[গৌঁফওল! ক্রেতা) মায় রেস্কুনের দালাল কোম্পাণি একই দলের 

[ ইনটার-ন্তাশনাল গাঙ্গ ] দলী। এঁ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিরই 
পাঠানো! ব্যক্তি। আদালতের এ মামল। আমরা ও গভনমণ্ট 

বু অর্থ খেলারাতি [গচ্চা] দিয়ে মিটমাট করতে বাধ্য 

হয়েছিলাম ।” 

বহু ক্ষেত্রে অপরাধীর! নওসের। পদ্ধতিতে একক চেষ্টাতেও এরপ 

'গ্রব্কনা। অপরাধ করে থাকে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এদের কৃহুক-জাল 
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ছিন্ন করতে ন৷ পেরে প্রঞ্িত হন। নিয়ে এই সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক 

বিবৃতি উদ্ধত হলো। 
“হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের আফিসে এসে গ্যাট হয়ে বসে 

এক গ্লাম জল খেতে চাইলেন এবং ৰ্ললেন ঘষে তিনি গোয়েন্দ৷ পুলিশ 

অফিসার । এখুনি থানাতে একট] ফোন করবেন । এর পর অনুমতি নিয়ে 

টেলিফোনে ইন্চার্জ অফিসারের সঙ্গে কথ! বললেন। তার এপাবের 

কথাবার্তা হতে আমণ। বুঝলাম ষে নিকটেন্র গলিতে এক গাড়ি চাউল 
ধরা পডেছে এবং সেখানে পুল্শের পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। 

আমরা আরও বুঝলাম ঘে ইন্চার্জবাবু তাঁকে অকুস্থলে নিলাম করে উহা! 
বিক্রয় করতে নির্দেশ দিলেন । কারণ থাঁনাতে স্থানাভাৰ এবং এ সম্পর্কে 

হুকুম পূর্ব হতেই নেওয়া! আছে । তবে ব্যাশন কার্ড হোল্ডারদের কাছে 
উহ বিক্রয় করতে হবে। এরপর আমাদের প্রদত্ত লেমনেড, খেতে 

খেতে তিনি আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বললেন--আরে মশাই 

ঘা মাইনে পাই তাতে চলে না। এক কাজ করুন না আপনারা। 

আপনাদের র্যাশন কার্ড অনুযায়ী দশ কিলো! করে চাউল কিনুন ও রসিদ 

নিন। আব সেই সঙ্গে মাথা পিছু বে-নরকারী ভাবে আধা দরে 

ছুই মণ করে নিন। থানাতে জম। দেবার সময় আমি আটক্ চাউল কম 

করে দেখাবো । এই প্রস্তাবে আমরা সকলে বাজি হয়ে একত্রে 
৫০০২ টাকা এ ভদ্রলোকের হাতে দিলাম। আমাদের হেড. ক্লার্ক- 

বাবু আফিসের ক্যাশ ভেঙে এ দিনের মত এ টাঁকা নিজেকে ও 
অগ্ঠদেরকে কর্জ দিলেন। পুলিশ কর্মচারী এ টাকা গ্রহণ করে বললেন 

থে তিনি পুলিশের গাড়িতে বাড়ি বাড়ি এ চাউল পৌছিয়ে দেবেন। 
“এখুনি গাড়ি সমেত আমি আসছি*--এই বলে উনি চলে গেলেন বটে, 
কিন্ত আর কোনও দিনই তিনি সেখানে ফিরলেন না। খানা 
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বড়বাবু পৰ বিষয় শুনে একেবাবে হতবাক ও অবাক । আমরা পরদিন 
গহন! বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে হেভ. ক্লার্ককে তা ফিরত দিয়ে 

তার তহবিল এবং চাকুরি রক্ষা করি।” 

উপরোক্ত কাহিনীগুলি অসাধারণ প্রবঞ্চনার এক-একটি দষ্টাস্ত। 

এই “অসাধারণ অপরাধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে অপর আর একটি বিবৃতি 
উদ্ধাত করলা'ম। 

*আমি একজন প্রৌঢ চিকিৎসা ব্যবসায়ী । এই দ্দিন সকালে আমি 
আমার বহিঃকক্ষে বসেছিলাম । এমন সময় একজন স্থবেশ যুবক ঘরে 

প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করল, “কাকাবাবু ভাল আছেন? এর পর 

মে আমার পদধুপি গ্রহণ করে আমার পাশে এসে দাড়াল। কিন্ত 

বনু চেষ্টা করেও এই ষুবকটিকে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। 

বিব্রত ও ততৎসহ কিছুটা অপ্রস্তভত বোধ করে আমি তাকে 

জিজ্ঞাসা করলাম, “কৈ, বাবা! তোমাকে তো চিনতে পারছি 

ন1? আছুরে আছুরে ভাব দেখিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতীব 

নআঅভাবে যুবকটি বললে, “যা! সেকি কাকাবাবু? এ কি 
আপনি বলছেন? আমাকে আপনি চিনতে পারলেন না! আমাকে 

খুবই ছোট দেখেছিলেন কিনা, তাই! আমি রায় বাহাছুর 

স্থত্রতবাবৃুর ছোট ছেলে।, এই স্থত্রতবাবু ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু 

তবে বছর কুড়ি হল তিনি পাটনায় কর্মবাহাল ছিলেন। তিনি মাঝে 

মাঝে কোলকাতায় এলে তার সঙ্গে দেখ! হ'ত। মাত্র বছর ছুই পূর্বে 

অবসর গ্রহণ করে তিনি বাপিগঞ্জে ঘাড়ি করেছিলেন।' আমি খুশি হয়ে 

তাকে সম্বোধন করে বলে উঠলাম, “আরে তাই নাকি, তৃমি এত বড় 

হচ্েম্! তা তোমার মেজদ। কোখায় ? মেজদা, মেজদা? মেজদা 

কাকাবাবু? আছে আছরে ভাব দেখিক্সে ঠিক পূর্বের মতুই হাড'কচবাতে, 
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কচলাতে যুবকটি উত্তর দিলে, “মেজদা কাকাবাবু এখন মন্ত বড় অফিসার। 
ইম্পিরিরাল ব্যাঙ্কে একটা ভাল কাজ পেয়ে গিয়েছেন।” 'এ্যা তুমি 
বল কি? এবার অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাস করলাম, “এ-এ কি বলছ 

তুমি? দেড় মাস হল তোমার বাবার সঙ্গে ক্যালকাট! ক্লাবে দেখা 

হয়েছিল। বেশ মনে পড়ে উনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন ধে-_ 

তোমার মেজ] বর্মা় আটক] পড়ে গিয়েছে । সে তোঅনেক দিন 

ধরে যুদ্ধের ব্যাপারে এখানে ওখানে ঘুরছে । তোমার বাবা খুবই 

চিস্তিত তার জন্তে দেখলাম।” কিছুম'ত্র অগ্রস্তত ন] হয়ে যুবকটি 

উত্তর করল, 'ই|! বাবা ঠিকই বলেছিলেন কাকাবাবু । কিন্তু-_ 
কাকাবাবু! মাসখানেক হ'ল দাদা ফিরে এসেছেন। পায়ে স্প্রিপ্টার 

লেগে পাটা একটু জখম হয়েছিল। নেই স্থষোগে উনি ডিস্চার্জড, 

হতে পেরেছিলেন। ফিরে এসেই মেজদ] এই চাকুর্ট। জোগাড় করে 

নিয়েছেন। এ সবই ভগবানের দয়া কাকাবাবু ।” এয় পর আমি 

যুবককে জিজ্ঞালা! করলাম, 'তা বেশ! তা এখন ব্যাপার কি বপ।» 

হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি বলল, “কাকাবাবু! পরশু আমার 
ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে। মা বিশেষ করে আপনাকে যেতে 

বললেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “বোন? বোন 

তোমার ছিল না"কি? আবার হাত ,কচলাতে কচলাতে যুবকটি 

উত্তর দিলে, “হা কাকাবাবু! আমার পরেই তো আমার বোন। 
আপনি লব ভূলে গিয়েছেন কাকাবাবু। আমাকেই আপনি খুব আদব 

করতেন ছোট বেলায়। তাই আপনার শুধু আমাকেই মনে আছে। 

আমার কোনটা তখন মাত্র এক মাসের। আপনি তো বহুদিন 

আমানের বাড়ি যান নি। তা হলে কাকাবাবু উঠি এবার। প্রায় আটশো 
লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে , লব আমাকেই করতে হচ্ছে আটশো 
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লোককে নিমন্ত্রণ করার কথায় আমি অবাক হয়ে িজ্ঞাসা করলাম, 

এয! সেকি? এত রেশন জোগাড় করলে কি করে! উত্তরে 

যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, “সে কথা কেন জিজ্ঞেন করেন 
কাকাবাবু! চাল তো! জোগাড করেছিই, তা ছাড়া বিশ গাট কাপড় ও।, 

“এয! বিশ্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “বিশ গাঁট কাপড়? 

অত কাপড় কি করবে? পেলেই বা এতো কি কবে? আমর] ত 

কিছুই পাই না! আমার এই উত্তরে যুবকটি আমতা আমতা করে 

জানাল, “আমি এখন যে টাউন হলের রেশন অফিনার। সিভিল 

লাপ্পাইতে আমি গোড! থেকেই আছি। এর পর আমিও আমতা 

আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম, “তা বাবাজীবন! আমাকে করেক 

জোড়] কাপড় জোগাড় করে দিতে পার? আমাকে লজ্জিত করে 

তুলে যুবকটি উত্তর করলে, “তা কি করে হুয় কাকাবাবু! এ আপনি 
আমাকে বড় মুস্কিলে ফেললেন।” এর পর সে কিছুতেই বাজি হয় না। 

কিন্ত আমিও তখন নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর যুবকটি 

ধেন অনিচ্ছা সত্বে রাজি হয়ে বগলে, “তাহলে কাকাবাবু এক গাঁট 
কাপড়ের দাম ১**- টাকা দিন। খুচর! কাপড় বার কর] সম্ভব হবে 

না। আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে না হয় ওগুলে। বাটোয়ার! করে নেবেন।” এই 

ছুপ্রাপ্যের বাজারে আমি কৃতার্থ হয়ে ১**২ টাকার একট! নোট 

আমার ২* বৎসর বয়স্ক পুত্র অজিতের হাতে গুজে দিয়ে বললাম, 

তো তোর এই দাদার সঙ্গে এই টাকা নিয়ে। একটা ট্যাক্সি করে 

কাপড়গুলো ওখান হ'তে নিয়ে আসবি। হা! হা করে উঠে যুবকটি 

বললে, “সে কি কাকাবাবু! আপনি কি শেষে আমাকে বিপদে 
ফেলবেন না'কি ! কাপড় ধে কনট্রোলড.। আমাদের লরি করে 

'আমিই এখানে পৌছে দিয়ে বাব। অজিত টাক] নিয়ে আমার সঙ্গে 
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আজই চলুক। এক্ষনি ওদের এই টাকা জমা দিতে হবে।” অজিতকে. 

কিন্ত আড়ালে ডেকে আমি বলে দিলাম, 'দেখ খোকা! কাপড় লরিতে- 

না তুললে কিন্ত টাকা দিস নি। এর পর যুবকটি আমার পদধুলি' 
গ্রহণাস্তে অজিতকে নিয়ে বার হয়ে গেল। 

যুবকটি মাত্র এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। এর মধ্যে 

কোনও অনৎ উদ্দেগ্ত থাকতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে। 

এছাড়া টাকা কয়টা আমিই জোর করে তার হাতে তুলে দিয়েছি । ৰরং 

তাকে এই ব্যাপারে জোর করেই আমাকে সাহাধ্য করতে বাজি 

করিয়েছি। তাই এর মধ্যে আমার সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। 

কিন্তু ছয়-সাত ঘণ্ট। অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্বেও আমার পুত্র বাড়ি 

ফিরছিল ন।। পরিশেষে আমি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাতে বাধ্য 

হলাম। সকল বথা শুনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমায় অভদ্র 

দিয়ে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলে এক্ষুনি 

ফিরে আসবে।” প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বললাম, “কিন্ত টাক যে 

জিনিস ন। পেলে তাকে দিতে আমি বারণ করেছি । সেষদ্দি অস্বীকৃত 

হয় আর তার ফলে তারা যদি তাকে মারধর শুরু করে? হেসে. 

ফেলে ইনেস্পেক্টার ভদ্রলোক বললেন, “ও আপনি কিছু ভাববেন না। 

বাপ যখন দিয়েছে, ছেলেও তাহলে দেবে । ছেলে আপনার ফিরে এল 

বলে। ইনেস্পেক্টারবাবু এ বিষয়ে ঠিকই বলেছিলেন । তীয় কথা শেষ 
হতে না হতে পুত্রও আমার থানায় এসে হাজির হ'ল। মুখটা কাচুমাচু 

করে সে আমায় জানাল যে, তার কাছ হতে যুবকটি টাক ক.টা 

ধা দিয়ে চেয়ে নিয়ে তাকে একটি আফিমের সামনে দাড় করিয়ে, 

ঝেখে “এক্ষুনি আলছি' বলে চলে যায়। পুত্র আমার তার জন্য সন্ধ্যা 

পর্যন্ত বৃধাই অপেক্ষ! কৰে এইগ্রাত্র ফিরে এলো জর পর খাপা হ'তে, 
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আমি রায় বাহাছুর স্থব্রতধাবৃর বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি 
যে, তার কোনও কন্তা নেই। এ প্রবঞ্চক নিমন্ত্রণের মুদ্রিত পত্র 

আমাকে দিলেও বুঝা যায় যে, এই বিবাহের নিমন্ত্রণের ব্যাপারটিও 

আগাগোড়া মিখ্যা। আমার ধারণা ছিল আমি একজন চতুর এবং 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি । কিন্তু এই দিন আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্ো 
বুদ্ধির হ্যায় নির্বুদ্ধিতাও আছে।” 

[ উপরের কাহিনী হ'তে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে 
অবহিত হওয়া ষায়। এই সতাটি হচ্ছে এই যে, স্বার্থ ও লোভ মানুষের 

স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে তাকে বোক1 করে তুলে এবং 
সেই সময়ে ষে কোনও সাজেস্শন (বাক-প্রয়োগ ) তার উপর কার্ধকরী 
হয়। এইজন্য রায় বাহাদুরের কন্যা নেই জেনেও ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস 
করানে। গিয়েছিল যে তার কন্তা আছে। এছাড়া মান্ষের মনে 

আছে বা নেই'-__এই নম্বদ্ধে ঘি সন্দেহ থাকে বা তাদের তা ম্মরণ ন] 

থাকে তখন বাক্-প্রশ্নোগ বা সাজেস্শন ছারা তাদের ০সই সম্বন্ধে 'ই 
বানা' রূপে বিশ্বাস করানে। সম্ভব |] 

অলীক-উদ্বাহুন 

অসাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধ অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতি 
ত্বারাও সমাধিত হয়। অর্থাৎ কেহ ভূলে টাকার লোভে, কেহব 

ভূলে স্বীলোকের মোহে । কাহাকেও বাহাকেও আবার উভয় গ্রকাবেই 

ভুলানধায়। মানুষের অস্তনিহিত যৌনজ বা অযৌনজ স্পৃহার পৃথ ক 
পৃথক বা এক অবস্থিতি ইহ! প্রমাণিত করে। মাছছষের এই উভয় 
গ্রকাত্ দুর্বলতা সব্বদ্ধেই হর্ত্তর! অবহিত। অসাধারণ প্রবঞ্চনাক 
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অযৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এইবার ইহার যৌনজ পদ্ধতি 
সস্বন্ধে কিছু বল! যাক। উদাহরণ স্বরূপ “অলীক উদ্বাহন” বা ভূত! 
বিবাহের কথ! বলা যেতে পারে । ইংরাজিতে ইহাকে বলে বোগাস্ 

ম্যারেজ টিকস্ [39508 200771589 6০০ ]1 এই বিশেষ পদ্ধতি 

দ্বারা দুর্বৃত্তরা বিবাহেচ্ছ, লোভী যুবক বা তার অভিভাবককে বুঝায় 
যে তারা পাত্রপক্ষের জন্যে একজন ধনীলোকের একমাত্র 

কন্ঠাফে বধু রূপে এনে দিতে পারে। এজন্য তাকে যে বেশি কিছু 
পারিশ্রমিক দিতে হবে একথাও সে তাদের জানিয়ে রাখে । এই 

প্রস্তাবে রাজি হলে একদিনে রাজা এবং রাজ-কন্তা লাভ হবার সম্ভাবন!। 

এই কারণে ছুর্বৃত্বদের এই প্রস্তাবে পাত্র-পক্ষ খুশি হয়েই একশ" ৰা 

দুইশ" টাকা এদের অগ্রিম দেন। এদিকে বরপক্ষের যাবতীয় দুর্বলতা 

সাবধানে গোপন রাখা হয়) এই কারণে বিবাহের ব্যাপারে যা কিছু 

কথাবার্ত। তা দুর্বৃত্তদের মারফতই চলতে থাকে । আসলে কিন্তু 

দুর্বৃত্তরা একটি বেশ্বাকন্তাকে জমিদার-কন্া সাজিয়ে পাত্র পক্ষকে 

বধূবূপে গছিয়ে দিয়ে থাকে। এজন্য ভদ্রপল্লীতে বড় বড় বাড়ি ভাড়া 

করে, উহ ভাড়। করে আনা দামী আসবাবপত্রে মাজিয়ে রাখা হয়। 

এই সব বাডিতে দুর্বৃত্বরা কোনও এক গ্রৌঢ়া বেশ্তাকে গৃহিণী সাজিয়ে 
এবং নিজের! বাড়ির কর্তা গ্রভৃতি সেজে ছুই এক মাস সকণ্তা বাসও 

করে থাকেন। এর পর ছুই-একদ্িনের মধ্যে আসল ব্যাপারটি 

জানাজানি হয়ে পড়ে। বরপক্ষ তখন বধু এবং ভ্রব্যাদ্ির উপর কোনও 
রূপ আর দাবী-দাওয়া না৷ রেখে কাকুর কাছে কোনরূপ নালিশ না 

জানিয়েই মানে মানে সরে পড়েন। 

অবশ্ু সাধারণ প্রবঞ্চনার সাহায্যে সত্যকার ধনী ভত্রকন্তােরও 

এব! যে সর্ধনাশ না করেছে তাও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
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হুর্বৃত্তরাই বরপক্ষ সেজে উক্তরূপ অভিনয় দ্বারা একটির পর একটি 

সালঙ্কাণা রূপবতী ধনী কন্তা্দের বধূরূপে সংগ্রহ কে নগদে ও 
অলঙ্কারে বছ সহন্র টাক উপায় করেছে। বিবাহের কয়েকদিন পরেই 

এর] বধুটির অলঙ্কারগুলি এবং আসবাবপত্র সকল অপহরণ করে সদলে 
ভা কর] বাটীটি হঠাৎ পরিত্যাগ করে চলে ষায়। এইব্প ছুই-একজন 

বিবাহ-বিশারদ অপরাধীর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে । ভালরূপ 

তথ্য তল্লাস না করে বিবাহ দেওয়ার জন্তেই এইবপ দুর্ঘটনা ঘটে 

থাকে। বরকে উপযুক্ত কনে এবং কনেকে উপযুক্ত বর জুটিয়ে 

দেবার অজুহাতে আজকালকার স্বাবলম্বী বর এবং স্বাবলন্থিণী কাদের 

কাছ থেকে দুর্বৃত্তরা প্রতি বৎসর বহু অর্থ ঠকিয়ে নিয়ে থাকে । 

এছাড়া এদেশে এমন অনেক শির্বোধ ভদ্র সন্তান আছেন, যাদের 

প্রাইভেট গালল”বা গৃহস্থ কন্ঠাদদের উপর ঝোঁক দেখা যায়। শহরে এমন 

অনেক ধূর্ত ও বদ দালাল আছে, যাপা এদের উপভোগের জন্যে গোপনে 

গৃহস্থ কন্ঠাদের সংগ্রহ কবে আনে । এই সবদ্দালালের এদের বুঝায় ঘষে 

গৃহস্থ কন্তার! পেটের দায়ে গোপনে ব্যবসা করছে মাত্র) কখনও তার! 

মিথ্যে বলে অলীক ধনীর কন্তাদ্দেরও তাদের এনে দেয়। এই দালালরা 

তাদের বুঝায় যে এ সব কন্তা কেবলমাত্র আত্মচৰিতার্থতাঞ্ কারণেই দেহ 
দিতে চায়। তারা পয়সা! উপায়ের জন্তে এ যৌনজ কাজে নামে না। 

আসলে কিন্ত এই সব দালালের! বা নারী কুটনীর] বেশ1-কণ্তাগণকে 

ভদ্রকণ্ত। লাজিয়ে তাদের কাছে এনে দেয়। অবঠ শহরাঞ্লে প্রাইভেট 

রূপজীবিনীর অস্তিত্ব ঘে নেই তাওনয়। এই সব্থদ্ধে পুস্তকের তৃতীয় 

খণ্ডে আমরা আলোচনা করব । তবে এই সব হতভাগ্য ভঙ্সনস্ভানদের 

বুঝা উচিত বে, এইসব তথাকথিত প্রাইতেট গার্জম ৫কবলমাআঅ তার 

একা" জঙ্চেই লংগৃহীত ছয় না। এক দিক থেকে এরা ম্াধারণ বে? 



'অপরাধ-বিজ্ঞান ৭৮ 

অপেক্ষাও নিকুষ্ট। সাধারণ বেশ্যাদের তাদের দয়িতদের বেছে নেবার 
অধিকার আছে। এই সকল মেয়ের! কিন্তু এ বিষয়ে এতটুকু শ্বাধীনতাও 
পায় না। এবিষয়ে তাদের দালালদের উপরই তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করতে হয়। পূর্বেই বলেছি যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৃহস্থ কন্তাগণও 
এইরূপ ভাবে ব্যবসা যে না চালায় তা নয়। কিন্তু তাদের সহিত 

সাধারণ বেশ্যাদদের কি কোনও গ্রভেদ আছে? এই ভাবে প্রতারিত 

হয়ে অর্থের বিনিময়ে এরা লাভ করে কুৎসিত ব্যাধি । পাঠকবর্গ হয় তো 

বগবেন যে এতে তো উভয় পক্ষই দেখা ঘায় সমান অপরাধী; অর্থাৎ 

ইহা তো একটা ঘহযোগীয় তথা কনটি_বিউটিঙ.অফেন্স। তাহলে এই 
প্রকার অপরাধকে প্রতারণ। অপরাধ বল! হচ্ছে কেন? এর উত্তর ইতি- 
পূর্বে বহুবার দিয়েছি। মানুষের অন্তর্নিহিত শ্বাভাবিক যৌন-স্পৃহা জাগ্রত 
করে যারা মানুষ ঠকায় তারাই আমল অপরাধী। এ ছাড়া দেশের 
আইনের উদ্দেশ্য সহানুভূতি দেখানো বা সমাজ সংক্কার কর! নয়। 
মাঘের প্রতি সুবিচার করা বা তাদের দুরৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করাই 
আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে সামাজিক ভাবে এই ছূর্বলচিত্ত 
ভদ্রপন্তানদ্ল নিন্দনীয় হ'লেও আইনের চক্ষে তারা এতন্বারা কোনও 
রূপ অপয়াধ করেনি। অধিকন্ত তাদের এই ভাবে ঠকানোর জন্তে 
এ সব দ্বালাল বা কুটনীরাই হয় আইনের চক্ষে একমাত্র অপরাধী । 
এইরূপে প্রবর্চিত হওয়ামাত্র ভত্রসস্তানদের লঙ্জিত ন] হয়ে থানার 
এমে এজাহার দেওয়। উচিত। এই সব অপকর্মের জন্যে দ্র] শহবে 
অনেক “এস্পটি হাউন" বা খালি বাড়ি ভাড়া করে ধাকে। এই নকল 
বাটী দিবাভাগে খালি থাকলেও রাত্রে নরনারীর লীলাক্ষে ত্র হয়ে উঠে। 
শহরের কোনও কোনও “ছোটেল কিপার”ও এই বিষয়ে ছুই-এক 
খণ্টায় জন্তে এক-এফখানি কামর! ছুবৃতিদেষ ভাড়া দিয়ে ভাদেন মাহাধ্য 
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করে। এই সকল বাড়িতে বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্াদের 

আনবার সময় দালাল বা কুটশীণ1 একরকম নিপ্রয়োজনেই অত্যন্তরূপ 

সাবধানতার ভান করে থাকে। 

এই সম্বদ্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক। বিবুতিটি হতে 

বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝ যাবে। 
“দালাল ভন্রপোক আদালতের একজন মুহুরী । এইজন্যে আমি 

তাকে অবিশ্বাস করি নি। সে আমাকে জানায় যে তার সঞ্ধানে এমন 

খনেক গৃহস্থ-কন্তা! আছে, যাদের সে তার্দের অভিভাবকর্দের অজ্ঞাতে 

আমার ভোগের জন্তে এনে দিতে পারে। এই সকল মেয়েদের কেউ 

বা থাকে হোস্টেলে, কেউ বা থাকে স্বগৃহে। এই ভাবে সে আমাকে 

ভত্রকন্াদের প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলে। মেআরও বলে যে সে কোনও 

কন্ঠার ভাইয়ের এবং কোনও কন্যার বা! পিতার বন্ধু। এই জগ্গে বাডির 

লোকে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মেয়েগুলিকে ছেডে দেয়। এর পর 

আমি তার নির্দেশমত চৌরান্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করি। 

“এ আসছে, এই এল বলে” -ইত্যার্দি স্তোকবাক্য দিয়ে সে আমাকে 

সেখানে প্রায় ছুই ঘণ্টারও অধিক অপেক্ষা করিয়ে রাখে । আমাকে 

উতলা করে ভূলিয়ে রাখার এট] ছিল একটা চালাকি মাজ। কিন্ত 

মন উত্তলা থাকায় তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্ঘরে কন্তাদের 
যে অত নহজে এবং অল্প সময়ের মধ্য আনা ধায় না, এইটেই এইরূপ 

বিলঘ্ ছার] দালাল ভদ্রলোক আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি- 
ব্রংশের কারণে সেদিন আমি তা না বুঝলেও আজ আমি তা মর্মে মর্মে 

উপলব্ধি করতে গাত্রি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কল্টাটি 

রিষ্বায় করে বাড়ির ঝিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। মেয়েটিকে 

স্জামি গাড়িতে চুলে হোংটলের নির্ধারিত কামরায় এনে উপকোগ 
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করি। কিন্তু বু অন্থরোধ সত্বেও সে আমাকে তার নাম বা বাড়ির 

ঠিকানা বলে নি। থেকে থেকে তাকে আমি লজ্জায় অধোবদন হতে 
দেখি। অপকর্মটি যেন তার এই প্রথম। একবার সে এজন কেঁদেও 

ফেললে । এ জন্যে ষেন সে একেবারেই প্রস্তত ছিল না; এ কথা 

সে আমাকে বারে বারে জানাতে থাকে । এইভাবে আরও ছুই-তিন 

বার তার সঙ্গে সম্মিলিত হই। পরিশেষে আমাদের আলাপ এত 

অধিক জমে উঠে ষে কন্তাটি আমাকে গোপনে তার বাড়িতেও নিয়ে 

যায়। একদিন গোপনে পিছনের দরজ। দিয়ে রাত্রিষোগে তার ঘরে 

এসে আমি অর্গল বন্ধ করছি, এমন সময় উকিলের পোশাক পরে 

সেখানে তার বড দাদা এসে হাজির। আমার ঘাডটা চেপে ধরে 

তার উকিল ভাই হ্ঁকে উঠলেন, 'হারামজাদা! দাডাও এইবার ঠিক 

করছি তোমায় ।* এদিকে বড় ভাইকে সেখানে দেখে প্রিয়তমা আমার 

অজ্ঞান হয়ে পডলেন। এর পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই হাজার টাক! 

তার উকিল ভাইয়েয় হাতে তুলে দিয়ে আমি থানা-পুলিশ বা মামলার 
দ্বায় এডাই | সেই সঙ্গে মান-সম্ত্রমহানি ও জজ্জার হাত হতে রক্ষা পাই। 

অতি কষ্টে আমার মান সন্ত্রম রক্ষা হয়। এর ছুই মাসপরে আমি 

জানতে পারি, কথিত কন্তাটি ছুই পুরুষের বেশ্তামাত্র এবং তার উকিল 

ভাইটি আমলে উকিল বা ভাই নয়। সে একজন নিকষ্ট ধরনের 

দ্বালাল মাত্র । বর্তমানে সেই এ কুলটা মেগ্েটির উপপতি। এর! 

লকলে অভিনম্প ছার] আমাকে প্রতারিত করেছে মাজ।** 

এই সকল বেগ্তা মেয়ের! তাদের ব্াবসার সুবিধার জন্তে আজকাল 

মান্টার রেখে কিছু কিছু-পড়াগুনাও করে থাকে । এ ছাড়া যে সকল 

* বিবৃতিটির কিয়দংশে বাক মেংন্উ.-এর সন্ধান পাই। এদের এই সিঅ দলই, 
এর কারণ। এ ঘজের মেং টি নির্বল অগরাঁ€ী হলেও ভার গাইটি ছিল সবল অপরাধী? 
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নাবালিকাদের বেশ্ঠালয় হতে প্রতি বৎসর [নূতন আইনাহুমারে ] 
উদ্ধার করে পুলিশ হোমে বা স্কুলে পাঠায় তাদের বয়ন আঠারো বৎসর 

পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার! ছাড়া পায়। হোমে বা স্থুলে থাকাকালীন 
তারা বীতিমত শিক্ষা পেয়ে থাকে । শিক্ষা-দীক্ষাস এদের কেউ 

কেউ তাদের পালিক1 মাতার কাছে ফিরে আসে। এই সবমেয়েদের 

কথাবার্তা স্তনলে তারা ষে উচ্চ শিক্ষিত এবং বড় ঘরের মেয়ে ত1 মনে 

হবে। এজন্য এইরূপ ভূল কর! কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এ 

ছাড়া ভদ্রসস্তানদের সহিত সংলাপের মধ্যে তারা যে ছুই-একট। ইংরাজি 

কথা বা বুকনি শিক্ষা করে তা'ও তাদের এইরূপ ব্যবসার অনেক 

স্থবিধা করে দেয়। এই সকল সুবিধার সুযোগ এই সব মেয়ের! প্রায়ই 

নিয়ে থাকে । এর! ভঙ্রসম্তানদের জানায় যে তারা শহরের কোনও 

এক মহিল। কলেজের ছাত্রী। তাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করলে 

তারা যেন অমুক কলেজের গেটের কাছে চারটার সময় দাড়িয়ে 
থাকে। এদিকে মেম্সেটি একগোছা কলেজের বই হাতে করে বেল 
তিনটা থেকে সেই কলেজের গেটে দাড়িয়ে থাকে । তারা এমন ভাব 

দেখায় যেন এইমাআ গেটের ওপার থেকে বেরিয়ে এলো। এইক্প 

অভিনয় দ্বারা এই সব মেয়ের! প্রায়ই ভদ্রসস্তানদের ঠকিয়ে থাকে। 

[হোম হতে ছাড়। পাবার নির্ধারিত দিনে পালিকা বেশ মাতার 

ঘোড়গাড়ি করে হোমের গেটের সামনে অপেক্ষা করে এবং সাদরে 

তাকে গাড়িতে তুলে তাদের পূর্বগৃছে নিয়ে আসে। বছু বেহানানী 
এক্ধন্ত নিজেরাই তাদের পালিত! কন্ঠাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে হোমে 

পাঠিয়েছে। এতে পালন করার খরচার দ্বায় হ'তে তারা অব্যাহতি 
পায় এবং এ কন্তাদের ব্যবসার স্থবিধার্থে চৌকসও করে তুল! হয়। 
তবে তায়েন্ধ মমতা বোধ ভবাগিয়ে. রাখবার জন্ম এ পালিকামাতার। 

অ সঙ 
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মধ্যে মধ্যে ভালমন্দ ভ্রব্য নিয়ে কন্যাদের সঙ্গে হোমে গিয়ে দেখ! 
করে আসে। এদের জন্য “আফটার কেয়ার হোমের, ব্যবস্থা না থাকার 

জন্তই এইরূপ অঘটন ঘটে। ) 

এই শহুরে এমন অনেক প্রবঞ্কক পেশাদার তথাকথিত গৃহস্থ কন্তা 

আছে-_ধার1 ভদ্রসস্তানের সহিত পিনেমা দেখে হোটেলে সাম্ধ্ভোজন 

করে শেষ বরাবর একটা দোকানে টুকে অনেক ত্রব্যার্দি কিনে নেয়-__ 

খরচ-খরচ1 অবস্থ ভক্জসস্তানটিকে একরকম বাধ্য হয়ে সভয়ে বহন করতে 

হুয়। এমনি ভাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হ'লে মেয়েটি সভয়ে 
বলে উঠে, “গমাআ! এর মধ্যে বাত ন'টা বেজেছে? দেখুন, 

আমার বড্ড ভয় করছে। এত দেরিতে বাড়ি ফিরলে মা আর বেরুতে 

দেবে না। লক্মীটি! আজ আপনি আমাকে মাপ করুন। আজ আর 

আপনার সঙ্গে [নিভৃত স্থানে ] কোথাও যাবো না। কাল হেদোর 

'মোড়ে এসে সাতটার সময় অপেক্ষা করবেন। আপনার সঙ্গে আজ থেকে 

রোজই এখানে আমি দেখা করব।” তাড়াতাড়ি কথাগুলা বলে চট. 
করে একট রিলাক্স উঠে সেখান থেকে লে সনে পড়ে। পরের 

দিন ভত্রসস্তানটি হেদোর মোড়ে সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত্রি এগারোটা 

পর্বস্ত অপেক্ষা করেও কারুর দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে 

আসে। ওই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায়। 
মেয়েটি এইবার অপর আর একটি ভদ্রসস্তানের সন্ধানে বাছির হয়। আমি 
এইরূপ তিনটি প্রবঞ্চক মেয়ের কথ! শুনেছি । ভত্রসস্তানরা এদের নাম 
দিয়েছেন মিস্ চিপ [07১88 ], মিস্ চিট [0986] এবং যিস্ রাফ 

[31921] আমি শুনেছি, এর] এই ভাবে নাকি বছু অর্থ উপায় 

করে খাকে। 

[ আশাহত ত্র লস্ভানদেয় মনের এই চালা তাদের ধন ও শাযুর 
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উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে । তাদের এই শ্রায়বিক ক্ষয়-ক্ষতির কুফল 
সুদৃবপ্রসারী হয়। প্রবঞ্চক কন্তাদদের এইরূপ অপকীতি এক প্রকার 
লামাজিক অপরাধ । ভদ্র সম্তানদের উতলা করে সরে পড়া তাদের 

পক্ষে একটি পাপ কার্য |] 

এছাড়া অনেক দুর্বৃত্ত আছে-_যারা নিজের বা কোনও বন্ধুর 

সন্দরী শ্রী বা ভম্নীকে [তাদের অজ্ঞাতে] দূর থেকে ভদ্রসন্তানদের 
দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে। ভদ্রসস্তানদের তারা 

এই বলে যে, শীপ্রই এ সব মেয়েদের তার্দের কাছে এনে দেবে। 

সাধারণতঃ সিনেমা, থিয়েটার ব৷ প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখাশুনার পর্ধায় 

অমাপ্ত হয়। এইভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভত্রসম্তানদের অর্থ অপহরণ 

করে ভত্রঘরের দুর্বৃত্তর1 বেমালুম সরে পড়ে। এ ভত্রসস্তানগণ তখন 
আর তাদের কোনও খোজ-খবরই পায় না। 

এই ধরনের যৌনজ প্রবঞ্চনার দৃষ্টাস্তস্বূপ অপর আর একটি 
চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধাত করে আমি বর্তমান পরিচ্ছেটি শেষ 
করব। এই বিষয়ে এই বিবুতিটি বিশেষ বূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি বর্তমানে যে সরকাবী অফিসে কাজ করি, সেই অফিসে 

একটি শিক্ষিত ্থন্দরী মেয়ে কাজ করতে আসে। জানি না কেন, 

মেয়েটিকে আমার অত্যস্ত রূপ ভাল লেগেছিল। কিন্তু সাহদ করে 

একদ্দিনও' আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি নি। তবে প্রায়ই 

আমি তার যাতায়াতের পথে ওত. পেতে অপেক্ষা করতাম । একদিন 

সে নিজে হতেই আমাকে প্রশ্ব করল, “আচ্ছা! আপনি তো দেখি 

যে রোজই আমার দ্বিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। কিন্ত কৈ 

আমাকে তে৷ একদিনও ভাকেন না? হাঙল! ছেলের মত জিভ বার 

করে আমতা আমতা করে আমি উত্তর দিলাম, “আজে হা! আপনাকে 
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আমার সত্যি খুব ভাল লাগে। কিন্তু ভয় করতো! বলে কথা বলতে 

পারি নি! এর পর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে তো! 
আপনি মাইনে পেয়েছেন! এ মানে কত টাকা মাইনে আপনি 

পেলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কৃতার্থ হয়ে আমি মেয়েটিকে জানালাম, 

“আজ্ঞে হা, ভিআরনেস্ আলাওয়েম্স নিয়ে এই মাত্র ৯৫. টাকা।” 

এইবার মেয়েটি নিজেই আমাকে অন্থরোধ করল, “চলুন না একটু বেড়িয়ে 

আসি, যাবেন? আমি এতে যেন হাতে আকাশের চাদ পেলাম! 

আমার ভাগ্য যে এত্দুর স্থপ্রসন্ন হবে তা আমি কল্পনাই করি নি। 

আরও কৃতার্থ হয়ে আমি তাকে উত্তর করলাম, 'ষাবেন? সত্যি 

যাবেন, কোথায় যাবেন? আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে 

ষাচ্ছিল। মেয়েটি আমার মতামতের আর অপেক্ষা! না করে ট্যাক্সিটাকে 

থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। শ্রামতী এই্বার আমাকে 

নিয়ে এলেন একট। হোটেলে এবং সেখানে আমারই খরচায় প্রায় টাক! 

পনেরোর খাছাপামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন । এর পর হোটেল থেকে 

বেরিয়ে এলে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন একটা দোকানে । দোকান 

খেকে যে জিনিসটি তিনি কিনলেন তার বিল হ'ল ত্রিশ টাকার। বাধ্য 

হয়ে লজ্জার খাতিরে বিলট। আমিই চুকিয়ে দিই, কারণ দোকানদার 
বিলট। আমার দিকেই এগিয়ে দিল। এর পর আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে 

উঠে উনি হুকুম করলেন, "লে! আভি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ম রোড, সিদ11৮ 

উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সিখানি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল। 
পথের উপর ট্যাক্সি যতই চলে ততই আমি তার মিটারের দিকে 

তাকাই । মিটারে ততক্ষণে বার টাক উঠে গেছে, আর সেই সাথে 

তেরর একটা অক্ষরও। এবার জমার বুক দুর ছুর করে উঠে। ীনতীর 
সঙ্গে কথ! কওরা তো দুরের কথা, ছার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছে. 
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য় না। শ্রীমতী আমার কাধটা ধরে বার ছুই ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা 

করলেন, কথা কইছেন না ষে, বাঃ। বেশ আমি তাহ'লে কথা 

বলব না। আমার সার দেহ হতে ঘাম বেরিয়ে আসছিল। চোখ 

দিয়ে জলও মেই সাথে বার হয। এর উত্তরে একটা কাষ্ঠ হানি হেসে 

আমি জানাই, না! তা নয়। আমার শরীরটা কি রকম ঝিম্ঝিম্ 
করছে। কেন এরকম হচ্ছে তা জানি না। এর পর পলতার 

হোটেলে আর এক প্রস্থ চা পান করে আমি যখন শ্রীমতীকে তার বাড়ি 

পৌছে দিলাম ট্যাক্সির মিটারে তখন উঠেছে ত্রিশ টাক1। পরের দিন 

আফিসে এসে ভাবছি এ মাসের সংসার খরচের জন্তে কারুর কাছে 

গোট1 সত্তোর টাকা ধার করা যাবে কিনা। এমন সময় আফিসের 

একজন বেয়ার এসে আমাকে একট] চিরকুট দিয়ে গেল। চিরকুটটিতে 

শ্রীমতী লিখে পাঠিয়েছেন, “আজ বিকালে বেডাতে যাবেন তো? 

যাবেন কিন্তু-_।* চিরকুটটি টুকর। টুকরা করে ছি'ডে টুকরোগুলো! 
ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিয়ে আমি বেয়ারাকে জানালাম, আচ্ছা 

তুম্ যাও আভি।' মনে মনে আমি বলে উঠলাম--বা-বাঃ, আবার-_ 

ছিঃ-_” 
[ অনেক সময় জনবহুল পথে ট্যাক্সি থামিয়ে এই সব মেষেরা এমন 

ভাবে হাত ধরে শিকারমন্ত বুবকদদের উহ্বাতে উঠার জন্য অন্থরোধ করতে 
থাকে যে পরিচিত ব্যক্তিদের চোখ এড়ানোর জন্ত ও সম্মানহানির 

আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্বেও এ দকল যুবকদের ট্যান্মিতে উঠে জনবহুল 

স্থান তাগ করে নিরালা স্থানে আসতে বাধা হতে হয়েছে । ] 

এই সব মেয়ের] নানাস্থানে নানা! অছিলায় যৌন লোভী যুবকদের 
সহিত আলাপ করে, কিন্তু কদাচ নিজেদের প্রকৃত নাম-ঠিকানা তাৰ! 
তাদের জানায় না। প্রারশ:ক্ষেতে কোনও একটা গণির মুখে তার! 
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ট্যাব্সি থেকে নেমে পড়েছে এই বলে যে, অমুক স্থানে অমুক দিন এঁ সমক্কে 

সে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। তাদের অজুহাত এই যে অপরিচিত 

যুবকদের সাথে শ্ববাটীর ধারে-কাছে যেতে তাদের ষ! কিছু আপত্তি। 

ধর্মীয় প্রবর্থনা 
ধধর্মেণ হীন পশুডভি সমানা”--এই শাস্ত্র বাক্যটি মিথ্যা নয়। কিন্ত 

এই ধর্ম” শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? এই ধর্ম শবটির প্রত অর্থ 

যদি ইংরাজি প্রিন্সিপল হয়ঃ তাহলে প্রতিটি পশুর নিজদ্ব প্রিন্দিপল 
আছে। কিন্তু বু মানুষের মধো উহার অভাব থাকে । কিন্তু 

অধুন] ধর্ম শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হুয়। পূর্বকালে পথঘাট ও 

যানবাহনের অভাব ও অন্থবিধা ছিল। এজন্য বাস্ত্রীয় শান গ্রামাঞ্চলে 
ঠিক পৌছুতে পারতো না। এই কালে ধর্মের প্রভাব মানুষকে 
অপরাধবিমুখী করতো। মানুষের চক্ষুকে সহঙ্গে ফাকি দেওয়া যায়। 

কিন্তু ঈশ্বরের চৃ্টিকে ফাকি দেবে কি করে? ধর্মনেতাদের পুকুষান্ুক্রমে 
প্রদত্ত এই উপদেশ বাকৃ-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হতে! । ফলে অধিকাংশ 

প্রজাকুল নিরপরাধ থেকেছে । অবশ্ত গ্রামীণ শাসকর! এদেরকে 

দৈহিক, আর্ধিক ও সামাজিক শান্তির ভয়েও ভীত করে রাখতো । 

অবিশ্বাসী অপরাধীদের জন্ত এই রাষ্ট্রীয় ভয়ের গ্রয়োজন হতো! । তবে ধর্ম- 

বিশ্বাসের হানি ও ঈশ্বর ভীতির লোপ অপরাধীর সংখ্যা বাড়ায় । অবশা 

এই সত্য মাত্র অভ্যাস ও দৈব অপরাধী সম্পর্কে প্রধোজা। এই সম্পর্কে 

নিয়োক্ত বিবৃতিটি গ্রণিধান-যোগ্য। ইংরাজিতে এই ধর্মবিশ্বাসকে 

টাবুউ [পু*১০০] বল] হয়। 

“আমার মূল্যবান ফলের বাগানের ছারদেশে গ্রাম-দেবতার মন্দির 
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গড়ে দিয়েছি। প্রতি মাসে ওখানে আমি ২৪-৬ টাক! গ্রপামী দিয়ে 
থাকি । পরিবর্তে আমাকে দ্বারবান রাখতে হয় না। এতে জামার 

মাসিক বহু অর্থের সাশ্রয় হয়। ছারবানের বদলে এ গ্রাম্যদেবী আমার 

ৰাগানের ফল রক্ষা করেন। তার বিরাগের ভয়ে কেহ বাগানের ফলের 

উপর কখনও লোভ করে নি।” 

উপরোক্ত সত্য প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ হয় বটে। 
কিন্তু উহা সকল গ্রকার পেশাদারী প্রকৃত অপরাধীদের পক্ষে প্রযোজ্য 

নয়। জনসাধারণের অধুন| ধর্ম বিশ্বাসের হানি ঘটেছে । এইঙ্গন্য 
দেব-মন্দির হতে বিগ্রহ ও তাঁর গহন! চুরি হয়ে থাকে। কিন্তু 
অন্ত বহু ব্যক্িদের ক্ষেত্রে আজও দেবতা প্রতিষেধকের কার্য করে। 

প্রায়ই দেখ! যায় শিষ্যরা ভক্তিমান হলেও বহু ধর্মব্যবসায়ীর নিজেদের 

এতে বিশ্বান নেই। নিমের বিবৃতিটি হুতে বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণিত 
হয়। 

“অমুক ঠাকুরবাড়ির বিগ্রহের দেহ হতে বহু অলঙ্কার চুরি যায়। 
আমি তদত্তে ওখানে গেলে মেবাগেত ভদ্রলোক বললেন,*-'গহনাগুলি 

উদ্ধার করতে ন1 পারলে একটা কাজ করুন। শ্রম! নিজের গহনা নিজে 

রক্ষা করতে পারেন নি। এ জন্য প্রণামী এখানে এখন কম পড়ছে। 

আমি সকলকে বলেছি মা ত্বপ্র দিয়েছেন। এই গহনার অবস্থান আমি 

পুলিশকে জানিয়েছি । এবার অন্রূপ গহন] গড়িয়ে মা*র গায়ে তুলবো। 

আপনি শুধু বলবেন যে গহনাগুলি আপনি মা'র গ্রত্যাদেশ অনুযায়ী 
উদ্ধার করে এনেছেন।” এ ভজ্জলোকের ভগ্তামীর কথাগুলি শুনে আমি 
স্তভিত হয়ে গিয়েছিলাম । আমি তাকে বলেছিলাম যে তার চাইতে 

রটানো ভালো যে মা ভার তক্ত চোরকে এ গহন দিয়েছিলেন । 

'ব। উন্নি বীতরাগ হয়ে কিছুদিনের জন্ত এ বিগ্রহ হতে অন্তর্ধান 
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হয়েছেন। মশাই! এইরূপ এক বিশ্বাসযোগ্য ম্বপ্র দেখুন ও গহন! 

খরিদ! বাবদ আপনার অর্থ বাচুক।” [ পূজারিগণ ও সেবায়েতর] 

অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে থাকেন। ] 

বু জ্যোতিষী আমার কাছে এসে অন্গরোধ করে গিয়েছেন-_ 

“মশাই ! ভক্তদের আমি গুণে বলেছি যে পক্ষকালের মধ্যে পুলিশ অলঙ্কার 

উদ্ধার করবে। এখন দয়া করে আপনার] চেষ্টা করলে সুনাম রক্ষ] 

হয়। এই জ্যোতিষিগণ এক প্রকারের ধর্মব্যবসায়ী। কারণ-_- 

জ্যোতিবশাস্্রাতিরিক্ত তান্ত্রিক সাধনারও এর! আশ্রয় নেন। এরা 

নিবিচারে বিশ্বাসীদের বলে থাকেন যে ও'রা রাত্রে নরমূণ্ডের সাথে 
কথা বলেন। কোনও সহছৃত্তর সাথে সাথে দিতে অক্ষম হলে__-ওর! 

বলেন যে মা'কে [ঠাকুরকে ] জিজ্ঞাসা করে বলবো । হিমালয়ের উপর 
এদেশের মানুষের অসীম মোহ। তাই এরা নিজেদেরকে হিমালয়- 

প্রত্যাগত বলেন এবং সাংখ্য নবদীপে, বেদাস্ত কাশীতে, পুরাণ মিথিলাতে, 

যোগ কাঞ্চি নগরে ইত্যাদি স্থানে অধ্যয়ন করেছেন ও শিখেছেন বলেন। 

বহু মুর্খ চতুর ব্যক্তিকে উহ! আঙ্ি বলতে শ্ুনেছি। রাজা আর এদেশে 

নেই। কিন্তু--বহু রাঁজজ্যোতিধী আছেন। নিজেদেরকে পঞ্চম 
জজের কুী বিচারক বলেন, এমন মানুষও আছেন। [এখানে 

অবশা ভালে মন্দ ছুই আছে ।] এখন ধিবেচ্য বিষয় এই যে, তাহলে 

এতো! লোক ওদের ওখানে ধান কেন? ও'দের কাছে বিশ্বাসী 

মানুষরা শুধু আসে । অবিশ্বাসীদের ওরা তাদের কাছে ঘে'সতে দেন 
না। এই বিশ্বাসীরা কিরূপ প্রকৃতির মানুষ তা নিমের বিবৃতি হতে 
বুঝা যাবে। 

"আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললাম--ন। না। মাছুলি আধি দোবো! 

না। ও সব স্বন্ত্েন শান্তির কাজ ছেড়ে দিয়েছি। হাযা-স্দূর হছ। 
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আমি যতই তাকে তাড়াতে চাই, নে ততই আমার পা” ছুটে! জড়িয়ে 

ধরে। পরিশেষে এমন ভাব দেখাই যেন আমার দয়! হলো । তখন 

তাকে আমি ২৫২ টাকা ঠাকুরকে ভোগ দিতে বললাম। সে'ও 

বুঝলে! যে আমি কতো বডে নিলেোভ ব্রাহ্গণ ; তাকে আমি বুঝালাম 
ষে "ার উপকার করার অর্থ আমার নিজের ছয় মাস আঘুর ক্ষয়।” 

বক্তবা বিষয়টি বুঝতে গেলে পারমেপ্টেজ বুঝার প্রয়োজন আছে। 
বদি ১০০ জন ভক্ত আলে তাহলে ওদের শতকর! কুডি জনের উপকার 

হবে। অবশ এ সৃফপ গুরুর দয়া! ব্যতিরেকেই হতো! । এইবিশ্বাপী 

লোকরা ৫০২ টাকা প্রণামী দিলেও ভদ্রলোকের মাসে বনু টাকা 

লাভ হয়। এরপর এ ক'টি ব্যক্তি ও তার পবিজনগণের প্রোপাগাগ্ডাতে 

সেখানে আরও বহু ব্যক্তি এসে থাকে । একদল ধীরে ধীরে বিশ্বাস 

হারায় এবং অন্ত দলের বিশ্বাপ পাকাপোক্ত হয়। কিংবা ওর শিন্তরা 

বলবে যে গুরুর বাণী ও'খা ঠিক বুঝেন নি-তাই। এই সম্পর্কে নিম্নে 
একটি মুখরোচক বিবৃতি উদ্ধত করা হলে! । 

“অমুক মা! হাইকোর্টের লিস্ট হতে বাদী ও প্রতিবাদীর নাম ও 

ঠিকানা সংগ্রহ করতেন। এর পর তাদের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে 
দেখা করতেন ও বলতেন থে ও'রা মামলাতে জয়ী হবেন। বাদী ও 

প্রতিবাদী--উভয়ের মধ্যে একজন যামলাতে জিতবেই। এই জদ্ষী 

ব্যক্তি এ দিন হতে তাঁর ভক্ত হবেন। এতে আর আশ্চর্য কি আছে!” 

এদের কাছে ছুই প্রকারের লোক এসে থাকে-_-€১) ভয়াতুর 
বিপদগ্রম্ত লোক। এর] বিপদ হুতে মুক্ত হতেচায়। (২) লোভী 
সম্পদাতিলাধী মাহুয। এরা স্বাথ সিদ্ধি করতে চায়। এই লোড 

ও তয় মান্ছষের বিচারবুদ্ধি হরণ করে ও তাদের মনের গ্রতিয়োধ- 

শক্তি কমিয়ে ণেয়। ফলে, গুরুদেবের বাক্-প্রয়োগ এদেন উপর 
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কার্ধকরী হয়। তকের মুখ দেখে গুরুদেব বুঝেন যে তের বিপদ 
কি? অবশ্য তার আগে ভদ্রলোকের পেশা ও স্ত্রী কন্তা পু সম্পর্কে 
উনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এভাবে এ ক্ষতি তার ব্যবসায় বা চাকুরি 

ক্ষেত্রে বা পারিবারিক বিষয়ে তা তার! তাদের তীক্ষ বুদ্ধি ছার! বিচার 
করে বুঝতে সক্ষম। বহু ক্ষেত্রে অলীক ও সাজানে। শিষ্যরা গুরুর অন্য 
ভক্তদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আঁনে। পরীক্ষায় ফেল করে 

ছাত্ররা] টাক1 ফেরত চাইলে এবা ৰবলেন-_-তোমর। ভালো করে পড়ো। 

নি কেন? মাছুলি দিলেও তোমাদেরকে পড়তে আমি বারণ করিনি । 

এদের ছল-চাতুরী দক্ষ মনোবিজ্ঞানীদেরও হার মানায়। এদের অনেকে 

তাস্ত্রিকাচার্য, জ্যোতিষাচার্ প্রভৃতি নাযে পরিচিত হন। কারুর 

কারুর ঘরে কঙ্কাল মুগ্ডের পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি থাকে । এভাবে 
ও'র| ভক্তদের মনে ভীতি ও ভক্তির সঞ্চার করেন। 

আত্তজ্াতিক ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নামে এৰং জাতীয় জীবনে ধর্মের 

অভ্ভুহাতে এক মানুষ অপর মানুষের বত ক্ষতিসাধন করেছে, তত 

ক্ষতি অপরাধী নামধেয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা! কখনও সাধিত হয় নি। 

বর্তমান পরিচ্ছেদে এদেশে ধর্মের নামে সংঘটিত অপরাধসমূহ সম্বন্ধে বল? 
হবে। ধর্মপ্রাণ ডারতবাসীদের ধর্মের নামে ছুর্বৃত্তর! প্রায়ই ঠকিয়ে 

থাকে ; বিবিধ পদ্ধতিতে উহাদের ছার। ওই সব অপরাধ সংঘটিত হয়। 

এ সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার কিছু বলাধাক। আলোচ্য বিষয়ের 

ষ্াস্ত-দ্বর্ূপ একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবরণটি হ'তে 
বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে। সাধারণতঃ সরজবিশ্বাসী 
এবং অজ্ঞ গ্রামবাসীদের এই পদ্ধতিতে দূর্বৃত্তর1 ঠকিয়ে থাকে । এই 

বিবরণটি এই সম্পর্কে বিশেষ রূপে গ্রশিধানযোগ্য। 

“আমার তখন বয়স বাইশ কিংবা তেইশ হবে। এ সময় আমি 
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গ্রামের স্কুলে পড়াশুন। করতাম । হঠাৎ একদিন দেখি দলে দলে 
লোক দীঘির পুব পড়টার দিকে ছুটে চলেছে। শুনলাম প্রকাণ্ড এক 

সাধু কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হয়েছেন। এরই মধ্যে রটে: 
গিয়েছে ষে তিনি একজন ভ্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ । সম্প্রতি তিনি কাশী 

থেকে সেখানে এসেছেন। কাশীর বিশ্বনাথও না"কি শীত্রই সেখানে 

আসবেন। তিনি তার অগ্রদূত মাত্র, ইত্যা্দি। কেউ কেউ মনে 
করেন যে তিনি শুন্ত থেকে নেমে এসেছেন। কেউ কেউ আবার 
এমনও মনে করেন যে তিনি মাটি ফ্ষুড়ে উপরে উঠেছেন। এমনি 

বিশ্বান্ত এবং অবিশ্বান্ত বু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ইতিমধোই 

রটে গিয়েছে। এর পর আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। 

কৌতুহলী হয়ে আমিও সাধু দর্শনের উদ্দেশ্ট্ে বহির্গত হলাম। অকৃস্থলে 
হাজির হয়ে দেখি যে সাধূবাবা! ধ্যানে বসেছেন। তার আসনের 
সামনেই একটি নাতিউধ্ব” ভূখণ্ড। সাধুবাবার নির্দেশমত শি্যের দল 
ব্যোম ব্যোম শব্দে গগন মুখরিত করে চিহ্নিত ভূখগ্ডটির উপর কলসের 

পর কলস জল ঢালছেন এবং সাধুবাবার শিশ্যদের সঙ্গে ভক্ত ও বিশ্বাসী 
গ্রামবাসীরাঁও যোগ দিয়েছে । বনু ব্যক্তিই সেখানে এসে জড় হয়েছেন। 

সকলের মুখেই সেই এক কথ শুনা যায়। শিবঠাকুর নাকি পাতাল 

হতে মাটি ফুড়ে উপরে উঠবেন। দিনের পর দিন চলে যায়, জল 
চালার কামাই নেই। আমরা হাসি ও উপহাস করি। তবু প্রতিদিন 
একবার অকুস্থলে বেড়াতে বাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমর! লক্ষ্য 

করি মাটিট। একটু চিড় খেয়েছে । কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করি ধরিস্রী 
দেবী আরও একটু ফাক হুলেন। এর পর আমরা! হতভম্ব হয়ে যাই। 

ভক্তের দল কিন্ত অধিকতর উৎসাহে জল ঢাগতে থাকে । আমরা 
সতয়ে লক্ষ্য করলাম যে শিবঠাকুর ধীরে ধীরে মাথা তুলছেন । 
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দেখতে দেখতে প্রায় ছুই হাত উচু কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের 
একটি শিবলিঙ্গ ধীরে ধীরে মাঁথা তুলে মর্ত্যে উঠলেন। চক্ষের সামনে 
শিবঠাকুরকে মাটি ফুড়ে উপরে উঠতে দেখে সকলে মোহিত হয়ে গেল! 

এমন কি, নাস্তিক জমিদার হয়কাস্তবাবুর পর্যস্ত সেই একই অবস্থা। 
সাধুবাঁবার জন্যে জয়িদার তৎক্ষণাৎ সেখানে একটা কুঠি বানিয়ে দিলেন। 
এর পর হতে দূর দুর গ্রাম হ'তে লোক এসে প্রণামী দিয়ে যায়। 
গ্রামের স্থানীয় লোক তো অর্থারদি দলে দলে এসে দেঁয়ই। টাকাকড়ি 

সোনাদানায় সাধুর পকেট নিবিবাদে ভতি হতে থাকে । মাঝে মাঝে 
সাধুবাবার উপর ভর হ'লে তিনি তখন নানারূপ ভবিষ্যদ্বাণী বলতে 
থাকেন। উহার কতক মেলে কতক বা মেলে না। কিন্তু তাহলেও 

লোকে তাকে বিশ্বাসই করে যায়। কোনও কথা না মিললে লোকে 

বলে ষে শুনতে তাহলে ভূল হয়েছে । উনি যা বলেছেন তার গ্রকৃত 

অর্থ হবে এইক্ধপ, ইত্যাদি । সাধূবাবার দিনগুলো শ্রীত্ীদেবাদিদেবের 

কূপায় ভালই চলছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন ভগবান দেবাদিদেব 

ভ্ীশ্রীমহাদেব নিজেই । হুঠাৎ একদিন এই সাধুর সন্ধানে গ্রামে পুলিশের 
আবির্ভাব হু'ল। শুনা গেল যে সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার 
আসামী। দ্বারোগার আদেশে মিপাইরা শিবঠাকুরকে উঠিয়ে ফেললে। 
এরপর তারা মাটির নীচে অনেকখানি খু'ড়ে ফেলল । মাটির তলা থেকে 

বেরিয়ে পড়ল এক পিপে জলে ভিজে ফুলে উঠা ছোল1। এই ছোলার 

গানাগুলার উপরই এ শিবট1 বসানো! ছিল। আসলে ব্যাপারটি 
হয়েছিল এইরূপ ঃ সশিষ্ত সাধুবাবা! রান্রিষোগে শুখলনা ছোলা ভতি 
একটা পিপে মাটির তলায় পুঁতে রেখে তার ঠিক উপরেই শিবটা 
বনিয়ে রেখেছিলেন । শিবের মাথাটা শখ না মাটি ও খাসের চাপড়! দিয়ে 
“কে দিয়ে রাতিযোগে তার! লরে পড়েন। ক্রমাগত জল ঢালার ফলে 
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কাপ! মৃটির মধ্য দিয়ে জল চু'ইয়ে চুইয়ে নীচে নেমে পিপের ভিতরকার 
স্তখনা ছোলাগুলোকে তিজিয়ে দিয়ে সেগুলাকে ফুলিয়ে দেয়। এ 

ফতপ শিবঠাকুরও ধীরে ধীরে উপর দ্বিকে ঠেলে উঠে ভূপৃষ্ঠে উদয় হন। 
মহাদেবের হঠাৎ আবির্ভাবের মূল কারণই ছিল এইবপ। পুলিশ সাধু 
এবং তার শিব, উভয়কে নিয়েই অজ্ঞ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস না ভাঙ্গিয়েই 

গ্রাম পরিত্যাগ করেন। তাই তার! এখনও বিশ্বাস করে মহাদেব ঠিকই 
এসেছিলেন। কিন্ত জমিদারের পাপে তিনি সেখান হতে অন্তর্ধান 

হয়েছেন। যে দিনটিতে প্রথম শিবঠাকুর ওখানে উঠেছিলেন, প্রতি 

বংসর সেই দিনটায় এ স্থানে গায়ের লোক জড হয়ে আজও 

জল ঢালে। পরবর্তীকালে সেইখানে সত্যিকার একটি শিবও প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল।” 

গ্রামবাসীদের এবংবিধ অদ্ধ-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড তপন্থীরা 

কিরূপ নৃশংসভাবে তাদের ঠকিয়ে থাকে তা শহরবাসীদের কল্পনারও 

বাইরে । এর কারণ, ধর্ম মান্থষের স্বাধীন চিস্তাকে অপহরণ করে সময় 

সময় তাকে অমানুষ করে তুলে। মানুষের স্বাধীন চিস্তা অপহরণ তার 

এশ্বর্ষ অপহরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। চিন্তাশীল ও বিদ্বান্ 
ব্যক্তিমাত্রই এ কথা ্বীকার করবেন। সাধারণতঃ দেখ! গেছে ষে 

নাস্তিক ভাবাপন্ন বা কম ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই এই সকল কপট সাধুদের 
আবিষ্কার করতে লক্ষম হয়েছেন। এই কারণে জামি মনে করি যে, 

ধর্মকে আজ বিজ্ঞান ও যুক্তি এবং স্ভায়ের কাঠামোতে ফেলে জাতির 

কল্যাণের জন্তে তাকে নৃতন করে রূপ দেবার প্রয়োজন হয়েছে। 

পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে তাকালেই এই বিশেষ সতাটি আমরা উপলব্ধি 
করতে পারব। মানবতার দিক হ'তে বিবেচনা! করলে দেশপ্রেস 

আমশের ক্ষেত্রে পুডূল পুজা! মান্ে। অন্থয়প ভাবে জাতির অগ্রগতির 
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"পথে ধর্ম মধ্য-যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হলেও আধুনিক 

যুগে উহা] একেবারে অচল) এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে উহ! ক্ষতিকরও 

বটে। দেশপ্রেমের নামে ভ্ড বাষ্ট্রনায়কের! পৃথিবীর মানুষের অমান্থষিক 

ক্ষতি করে এমেছে। কিন্তু চুরি-ডাকাতির হবার! তদন্রূপ ক্ষতি পৃথিবীর 

হয়নি। অন্ধ ও উতৎ্কট ধর্মবিশ্বাস স্বত্বেও এই একই কথা বলা চলে। 

দেশপ্রেমিক বাষ্ট্রনায়কদেয় প্রয়োজন হলে ষেমন ছলের অভাব হয় না, 

্থার্ান্ধ ধর্মব্যবসায়ীদেরও তেমনি কখনও কৌশলের অভাব হয় না। 
সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন উভয় স্তবেই আমরা ভগ তপস্বীদের সন্ধান 

পেয়ে থাকি । এইসব ভগ সাধুর! মুখে বিজ্ঞানের নিন্দা করলেও 
কার্ধক্ষেত্রে তার] বিজ্ঞানেরই সাহাধ্য নিয়ে থাকেন। এই বিজ্ঞানের 

সাহায্যে কিরূপ পদ্ধতিতে তারা! লোক ঠকিয়ে থাকেন, সেই সম্বদ্ধে 

নিম্নে কোনও এক ভণ্ড তপন্বীর বিবৃতি তুলে দ্িলাম। এই বিবৃতিটি 
এ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য ৷ 

পহূর্ধদেব তখন প্রচণ্ড প্রতাপে ঠিক মাথার উপর বিরাজ করছিলেন। 

ঠিক সেই শুভ মৃহূর্তাটিতে শিশ্তকে আমি দীক্ষা দিতে মনন্থ করলাম। 

শিশ্পটিকে আমি মধ্যাহ্ন হূর্ধের দিকে মুখ ক'রে করজোড়ে দাড়াতে 

বললাম এবং আমি দাড়ালাম সূর্যের দিকে পিছন ফিরে। এর পর 

আমি শিল্তের হাতে ধান ও দুর্বা দিয়ে হ্্যদেবের দিকে তীক্ষুদৃষ্টিতে চেয়ে 

তাকে বুর্ঘস্তব পাঠ করতে বললাম । জলস্ত সুর্ঘদেবের দিকে তীঁক্ষদৃষ্টিতে 

চেয়ে শিশ্ত সম্ভব পাঠ করতে লাগল, “জবাকুহ্থম সঙ্কাশং কাণ্তপেয়ং 

মহাছ্যতিম্--” ইত্যার্দি। এর কিছুক্ষণ পরে শিস্তকে আমি আমার দিকে 
তাকাতে বললাম। ম্বাতাবিক কারণে . শিষ্ত আমার কথ! শুনতে. 

পেলেও আমাকে সে দেখতে পেল না। সে মনে করল আমি অন্তর্ধান 

ছুয়ে গেছি। কেঁদে উঠে শিল্ত আমাকে জিজেস করল, “গুরুষেষ, 
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“গুরুদেব, দেখা দাও। এখুনি কোথা গেলে তুমি? উত্তরে আমি 

তাকে অভয় দিয়ে জানালাম, "ভয় নেই বম! আমি এইখানে তোমার 

নিকটেই আছি। বন! তুহি শীত্রই আমাকে দেখতে পাবে।* কয়েক 

মিনিট পরেই শিষোর চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল এবং আমিও 

“পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলাম এবং এই হুষোগে আমি তাকে জানিয়ে 

দিলাম, “বৎস! তোমার প্রথম দীক্ষা শেষ হ'ল। এইবার তোষার 

ঘিতীয় দীক্ষা! শুরু হবে।” প্রথম দীক্ষার বিষয় বলা হলো। এইবার 

দ্বিতীয় দীক্ষার কথ! বলবো৷। দ্বিতীয় দীক্ষার সময় আমি সার! অঙ্গে 

সাদা বিভূতি মেখে [ উদ্দেস্ত-_দেহটি শ্বেতবর্ণের করা] শিষোর সামনে 
এসে দাড়ালাম । সামনে রাখলাম একটি লাল রঙের কাচের পাত্রে লাল 

বুঙড কর! গঙ্গোদকমন্তা জল | এএ পর শিধ্যকে আমি আদেশ করলাম, 

“বৎস! এবার স্থির দৃষ্টিতে লাল পাত্রটির দিকে তাকিয়ে থাক। শিষ্য 
"আমার আদেশ প্রতিপালন করল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার 

পর আমি শিষাকে আমার মৃখের পানে তাকাতে বললাম। শিষ্য আমার 

মুখের দিকে দৃটি নিবন্ধ করলে আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, “কি দেখছো, 
বদ? আমার সারা অঙ্গে কি তুমি সবুজ আভা দেখতে পাও?' এই 
প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য আমাকে বললঃ “হা গুরুদেব! আপনি সবুজ হয়ে 

উঠেছেন” উত্তরে আমি তাকে জানালাম, ছা বস! এইটেই পৃথিবীর 

তাসল রূপ ।” এর পর আমার সাকরেদর! এসে লাল পাত্রটি সবিয্নে নিয়ে 

“আমার নির্দেশমত সেখানে একটা পীতোদক ভরা পীত বর্ণের কীচপাত্র 

রেখে যায়। আমি পূর্বের সায় শিষ্যকে স্থিব দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পা্রটির 
দ্বিকে চেয়ে থাকতে বলি। এর পর আমার আদেশ মত চোখ তুলে 

"আমার দিকে চেয়ে শিষ্য দেখতে পায় আমি নীল হয়ে গেছি। আনি 

তখন মহ] আনঙ্গে শিষ্যকে জানালাম, 'বৎল। এইটেই ঈশ্বরের আগল 
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রূপ। ভগবান গ্রীক ছিলেন এই নীল বর্ণের । এই লব অলৌকিক 
ব্যাপার লক্গ্য করে শিষ্য আমার অভিভূত ছয়ে পড়ে এবং আমার পায়ের 

উপর আছডে পড়ে কেদে উঠে বলে, প্রত! তোমার অসীম দয়া এই 

ভক্তের উপর। এই কিসেইবিশ্ববপ ? তুমি কি তা হুলে-_।” এর 

পর আমি তাকে আমাকে তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে আদেশ দিই। অর্থাৎ 

কি'ন! গুরুর পাদপন্ে, শ্্ী-পুত্র, ধন-দৌলত এবং নিজেকে উৎসর্গ করার 
জন্যে তাকে আমি উপদেশ দিই । এইভাবে শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত 

করে তার যাবতীয় বিষয়-মম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে বিক্রয়লন্ধ সমুদয় অর্থ 

মঠের নামে আত্মমাৎ করে আমি সরে পড়ি।” 

এইবার এই বিশেষ পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক দিকট! আলোচনা করা 

যাক। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেরই জান] আছে যে লাল রঙের উল্টা 

রঙ সবুজ এবং হরিক্রা! বা পীত বের উল্ট। রঙ নীল। ইহাদের বথাক্রমে 

রেড.গ্রীন প্রসেস্ এবং ইয়োপো-বু গ্রসেস্ বলা হয়। মন্তকের মধ্যকার 

থিলুর [ মগজ ] মধ্যে এইগুলি অবস্থান করে। ছুই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমিত 

একটি লাল চৌক। কাগজের প্রত্তি কেহ যদ্ধি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি রেখে 

পরে হঠাৎ সাদা দেওয়ালের দিকে তাকায় তা হলে মে সবুজ রঙের 

অনুরূপ পরিমাপের ছাপ দেওয়ালের উপর দেখতে পাবে। কারণ লাল 

রঙের উষ্টা রং সুবুজ। এই একই কারণে পীত রঙের কোনও একটি 

বস্তর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবন্ধ করে দেওয়ালের দ্বিকে হঠাৎ তাকালে 

সেখানে দুষ্ট হবে নীল রঙের ছাপ। কারণ এই যে, পীতের উপ্টা রঙ 

নীল। এইভাবে হলদের দিকে তাকালে নীল, নীলের দ্বিকে তাকালে 

হুল্দে মান্য দেখে থাকে । মাছধের মস্তিষ্কের মধ্যকার রেড, গ্রীন প্রসেস 
[ লাল-সবৃজ দণ্ড ] এবং ইয়োলো-বু এলেস্ [ পীত-নীল দও্] েইয়প 

বাবস্থার জন্তে দাসী । ইহা একটি নিছক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার মাজে। এর 
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মধ্যে বাছাছুরির বা কেরামতির কোনও কিছুই নেই। এই কারণেই 
সাধুবাবা একবার সবুজ এবং একবার নীলবর্ণের হ'তে পেরেছিলেন। 

সুর্যের খররশ্মির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃখ ফিরালেই মানুষ 
কিছুক্ষণের জন্ত আধার দেখে । এই সময়ের মধ্যে সামনে কোনও 

মাহ দাড়িয়ে থাকলে এবং সে নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে থাকলে 
তাকে [সেই ব্যক্তিকে] কিছুক্ষণের মত সে দেখতে পায় না। 

হুর্ধের প্রথর রশ্মি চক্ষ্মণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় যেমান্ষ 
তার চক্ষু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় না৷ আস! পর্বস্ত সামনের কোনও 

ব্যক্তি বা বস্তকে সে আর দেখে না। এই কারণেই সাধুবাব! কিছুক্ষণের 

জন্য অস্তর্ধান হয়ে শিধ্যকে চমত্কৃত করতে পেরেছিলেন । 
এই সকল বিজ্ঞ ভণ্ড সাধূরাই যে এইভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে 

তা নয়। অজ্ঞ গ্রাম্য সাধূরাও লোক ঠকাবার জন্ত এইরূপ তেক্ষিবাজির 
সাহায্য লন। নিম্ন বঙ্গের ব্যাধজাতি, পাটনার যছুয়। ব্রাহ্মণ যোধপুর 
এবং উদয়পুরের বৈদ মুসলমান নামধারী গ্রাম্যমাণ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির 

ঠগীর! প্রায়ই এইভাবে গ্রাম্য লোকদের ঠকিয়ে থাকে । এই সকল 

ভুর্বৃন্তরা যোগী ও সাধুর বেশে গ্রাম হতে গ্রামাস্তরে গমন করে শিষ্য 
অংগ্রহ করেন। এর পর তার! উপরি উক্ত উপায়ে নিজেদের অন্তর্ধান 

করেন। তারা কখনও বা শিষ্যদের রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে 

গিয়ে মা লস্থ্রী * দেখান। কখনও বা! হয়ত তান হাত সাফাইএর 

_ ফ্স.ধুবাবারহই এক সাকরেদ লক্মামাতা সেজে জঙ্গলের মধ্যে আবিভৃতি হয়ে 
খাকেন। সাধা+ণত্ঃ রাত্রিকালে এবং জঙ্গলের মধ্যে মাতৃ দর্শনের ব্যবস্থ! হয়। ইহার 
প্রকৃত উদ্দেপ্ত সহজেই অনুমেয় । এ ছাড়া সাধুবাবার নাকরেদদের পূর্বগার্মী একটা 
দজ, চাষী ও ব্যবসামীর় বেশে গ্রামের মধ্যে ধুয়াফিয়। করে তথ্যাদি নংএ্রহ করে সাধুৎ 
বাবাকে পূর্ব হতেই ত1 জানিয়ে দেয়) এতে করে সাধুবাবার ভবিষ্তঘানী করার ও হাত 

' দেখার সবিশেষ হুবিধে হয়। 

জ ২-৭ 



আপরাধ-বিক্ঞান ৯৮ 

সাহায্যে পিতলকে সোনা বানিয়ে গ্রামবাসীদের মোহিত করে তাদের 

বিশ্বাস উৎপাদন করেন। তারপর এ'র! লোকেদের জানান তার কপ! 
বা সোনাকে পুজার্চনা ও গ্রতিক্রিয়াদির দ্বার] হুগ্ডুণ ক'রে দিয়ে লোকের 
ছুঃখ-ছ্র্শশা দূর করতে সক্ষম। সংসারে সকলেই চালাক লোক নয়। 

তাদের মধ্যে বোকা লোকও থাকে । কয়েকজন বোকা গ্রামবাসী সাধুর 
কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের ধাবতীয় সঞ্চিত মোন! রুপ1 সাধুবাবার 

কাছে গোপনে এনে দেয়। সাধুবাবা তখন এই রুপার ও সোনার 

'অলঙ্কারাদি একট] মাঁটির তালের মধ্যে পুরে মৃত্তিকার তলায় প্রোথিত 
করেন এবং এরপর ওর উপরকার সেই ভূমিখণ্ডের উপর পুজা হোম যাগ 

যজ্ঞ চলতে থাকে । এদিকে সাধুবাবাও অলঙ্কার কয়টি গোপনে বার করে 
'নবার যোগ খুঁজতে থাকেন। মাঝে মাঝে তার] চরণাম্বততের নামে 

শিষ্যদের সোমরস [ সিদ্ধি, ভাঙ বা মদ ] খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। 

একদিন এ বিষয়ে স্থযোগও মিলে যায়। সাধুবাবা তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার- 

গুলি মৃত্তিকার তল হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এক বিশ্বাসী চেলার মারফৎ, 

সরিয়ে দেন। এদিকে যাগ-যজ্ঞ কিন্তু সমানভাবেই চলতে থাকে এবং 

সেই সঙ্গে সাধৃবাবার যোড়শোপচারে পুজাও। এর ছুই দিন পরে 
সাধুবাবা শিষ্যকে জানান যে, সোনা এবং রুপ! প্রায় দ্বিগুণ হয়ে 

উঠেছে, তবে এই ছিগুণ হওয়! অলঙ্কার বা মোনা সাত দিন পরে 

নে ষেন উঠায়। এর অন্যথা করলে তাদের সর্বনাশ হতে পারে। এর 

পর শিষাকে আরও সাত দিন পর্যস্ত অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে 

সাধুবাবা দেবীর প্রত্যান্বেশে সদলে দেশ ত্যাগ করেন। এই নর 

দিনের মধ্যে সাধুবাব! কোনও এক দুর দেশে সরে এসে একান্তভাবে 
নিরাপদ হ'তে সক্ষম হন। এই নয় দিন পর শিষ্য! সাধুবাবার উপদেশ 
মত মাটি খুঁড়ে দেখে যে তাদের হ্বর্ণ ও রৌপোর যাবতীয় অর্থাদি 



৯৯ ধর্মীয় প্রবঞ্ধন। 

অপহৃত হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে এইসব সাধুবাবার] হাত সাফাই-এর 

[ 81918) 0£ 10008 ] সাহায্যে প্রথম চোটেই মুল্যবান অলঙ্কারাদি 

সরিয়ে ফেলে তৎপরিবর্তে পিতলের অনুরূপ অলঙ্কারাদি শিষ্যদের চোখের 

সামনেই মুত্তিকা তলে প্রোথিত করে দ্বেন। লোক ঠকানোর এই 

বিশেষ পদ্ধতির দুর্বৃত্তরা নাম দিয়েছে, “দৌোনাখেল” । এই সব অপরাধী 
ঠগীদেরও বল! হয় দোনাখেল-ঠগী । 

[ সাধু এবং গুরুজন সাধারণতঃ চারি প্রকারের হয়ে থাকে-_ 
€১) ভগবৎ-বিশ্বাসী ও সৎ, (২) প্রবঞ্চক বা অলস, (৩) নিউবেটিক 
এবং হিষ্রিয়া-গ্রস্ত, (৪) ধর্ম-ব্যবসান্মী মানুষ । বহু গুরু ইমপোটেন্ট. 
হয়েথাকেন। এদের মধ্যে পাণভাপিটি অধিক থাকে । এরা নারী- 

শিষ্যাদের দ্বার! গা-হাত-প1 টিপিয়ে এবং তাদ্দেরকে কিছু কিছু আদর 
করে ধৌন তৃপ্তি পান। এদের যৌন-সম্মিলন [ ৪83-98619£8 08100 ] 
ছয় না বটে, কিন্তু যৌন-উপশম দ্বারা [ ৪8117096100 ] এরা প্রচুর 

আনন্দ পান। অন্তদ্িকে--ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুরু সংসর্গে কাটালে 

নারীদের অপবাদের ভয় নেই। ] 

অযৌনজ অপরাধ সকলের ন্যায় যৌনজ অপরাধ সকলও অনেক 
সময ধর্মের পোশাকে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গুরু নামধে় 

তুর্কৃত্তরাই এই সকল অপকর্ষের হোতা হয়ে থাকেন। ভাড়াটে গুণ্ডা 

বা ভাডাটে সৈগ্ত নিয়োগের পদ্ধতি পৃথিবীতে আবহুমানকাল হ'তে 

প্রচলিত আছে। অনুরূপ ভাবে অর্থ দিয়ে পুরোছিত নিযুক্ত ক'রে 

ঈশ্ববেব কাছে আবেদন-নিবেদন পৌছানোর পদ্ধতিও এ পৃথিবাতে দেখ 
যার়। এ দেশের অনেকেরই ধারণা পুঝোছিত এবং গুরুর! উফিলের 

যায় ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের দরবারে ওকালতি না করলে ভক্তদের 

সকল আবেদন ঈশ্বরের দরবারে হুয়তে! সঠিক ভাবে পৌছাবে না। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ১০৬ 

পুরোহিতগণ অনেকট। উকিল ব1 পেশকারের পর্যায়ে পভেন। গুরুর! 

কিন্ত আরও উধ্বে” স্থান পান। শেষ বরাবর তার] ঈশ্বরের একজন 

সোল এজেণ্ট হয়ে দাড়ান। তাদের স্থপারিশ এবং সাহাধ্য ব্যতিরেকে 

যেন ভগবানের ত্রিসীমানায় পৌছানও অসভ্ভব। এই সম্বন্ধে আমি 
এক গুরু নামধেয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, “আচ্ছা! ঈশ্বরের সঙ্গে 

মানুষের তো সম্পর্ক পিতাপুত্রের। আমরা নিজেরাই তো! সরল ভাষায় 

তাকে আমাদের নিবেদন জানাতে পারি। এর মধ্যে আপনাদের 

সাহায্যের কি কোনও প্রয়োজন আছে? গুরু নামধেয় ভদ্রলোকটি 

নিবিকার চিত্তে উত্তর দেন, “দেখ, গুরু হচ্ছে একটা দর্পণ, বা আএশি। 

গুরু রূপ দর্পণের সাহাধ্য ব্যতিরেকে ভগবৎ সন্ধর্শন হয় ন]।" 

এর পর গুরুঠাকুর আমাকে আরও বোঝান যে গুরু হওয়] এক জন্মের 

প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। এর জন্তে জন্ম-জন্মাস্তরের সাধনার প্রয়োজন 

আছে। কেবলমাত্র উপযুক্ত ভক্তদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করায় জন্তে 

গুরুদেব পৃথিবীতে এসেছেন। পৃথিবীটা না'কি সবই মায়া এবং এই 

মায়্াজাল ছিন্ন করে একমাত্র তিনিই ভক্তদের ছুঃখ-ছুর্দশা! দুর করতে 

সক্ষম। গুরুঠাকুর অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ এমনি সব বাকাজাল সৃষ্টি 
করতে শুরু করলেন। এতে ক'রে আমার মত লোকও কিছুক্ষণের জন্ত 
অভিভূত হয়ে উঠে। সত্য কথা বলতে গেলে গুরুদেবের মুখনিঃস্থত 
“বিরাট ব্যোম” রূপ অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ শের গ্রকূত অর্থটি আজও 
পর্ধস্ত আমার বোধগম্য হয় নি। 

চিত্ত গ্রস্ততির [2:501809816190] কারণেই এইরূপ সম্ভব হয়। এই 

চিত্তপ্রস্ততির কারণে ধর্সের নামে সহজেই আমর] উতল। হ'য়ে উঠে আমাদের 

বিবেচনা-শক্ি হারিয়ে ফেলি । আবাল্য বাক-প্রয়োগ [ 888985190 ] 

এবং ধর্ম, সংস্কার ও কতকটা জাতীয় অভ্যাস এই জন্তে দায়ী । 



১৩১ ধর্মীয় প্রবঞ্চন। 

এদেশের ভগবৎ-বিশ্বাপী লোকদের [বিশেষ ক'রে মেয়েদের ] সব 

চেয়ে বড শত্রু ছোকরা গুরু । গুরু অনেক প্রকারের হয়, ঘথা-_ 

উদাসী, বিদেশী, [ আরণ্য ] গৃহী, সন্ত্রীক গুরু, ছোকর] গুরু ইত্যাদি । 

এমন বহু গুরু সন্ত্রীক গুরুগিরি করেন। অর্থাৎ কি'না খোকা মহারাজ 

[ গুরুপুত্র | বিলাত যাবেন, টাকা ষোগাবেন শিল্কারা। খুকী মাতার 

[গুরুকন্ত! ] বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্তের1! বহন করবেন । কোনও 

এক সন্্ীক গুরু গ্রতি বৎসরই সপরিবারে প্রথম শ্রেণীর কামর! রিজার্ভ 
করে শিষ্যদের অর্থে মধুপুরে যেতেন। এই সম্বন্ধে আমি তার কোনও 

এক অদ্ধ-তক্তকে জিজ্ঞাস] করি, “আচ্ছা! উনি সাধু হবেন তো৷ অরণ্যে 
না! গিয়ে প্রতি বৎসর উনি মধুপুরে যান কেনা কামিনী কাঞ্চনই বা 

উনি ত্যাগ করেন না কেন? প্রতি বৎসরই শহরে গুর একটা ক'রে 

বাড়ি উঠছে। এত অর্থের বা ওর প্রয়োজন কি? এর কি কোনও 

সছত্তর আপনার] দিতে পাবেন? এই সব প্রশ্নে ভক্ত শিষ্যটি কিছুমাত্র 

বিব্রত বোধ না করে এইরূপ উত্তর দেন, “ওঃ, এই কথা? গুকুদ্েবকে 

আমরা এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিনি? আমর] তাকে এমব জিজ্ঞাসা 

করেছি বই কি? গুরুদেব কি বলেন জানেন? গুরুদেব আমাদের 

বুঝিয়ে বললেন, “ভোগের মধ্যেই ত্যাগ । সংসারের জাল! যন্ত্রণা নিজে 
ভোগ করে তিনি ভক্তদের ত। থেকে মুক্ত করতে চান। অপর আর 

এক ভক্ত শিষ্ঞকে আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা। গুরুঠাকুর 

শুনেছি মাছষের ব্যাধি নিরাময় করতে সক্ষম । তাহলে সেবার ওর 

নিজের নিধারুণ নিউমোনিযা রোগ হল কেন ওর জন্টে বড় বড় 

ডাক্তার-বৈস্যই বা ডাকতে হক কেন? উত্তরে শিষ্য মশাই আমাকে 

এই বিষয় বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'রোগটা আনলে হবার কথা ছিল 
গুরুঠাকুষের কোনও এক শিষ্তের। ভক্ত শিশ্তের সেই কাল-ব্যাধি 
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গুকুঠাকুর তার নিজ দেহে তুলে নিয়ে তার সেই ভক্ত শিস্তকে তিনি এ 
যাত্রা! রক্ষা করলেন মাত্র ।” 

পুনঃ পুনঃ বাক্-গ্রয়োগ দ্বারা মানযকে কতদূর নির্বোধ এবং নির্বাক 

করে তুলতে তীরা সক্ষম তা উপরি উক্ত উক্তিগুলি অন্ধাবন করলে' 

সহজেই বুঝা যায়। অন্ধ-ধর্মবিশ্বাপী লোকেদের এই সকল দুর্বলতার 

স্থযোগ বিজ্ঞ দুরৃন্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকেন। এই সন্বদ্ধে জনৈক ছোক্রা 

গুরুর একটি চমকপ্রদ বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি পাঠ 

করলে আলোচ্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। 
«গুরুগিরি করতে হ”লে ছুইটি জিনিস জান] দরকার, যথা £ মনস্তত্বের 

খুঁটিনাটি, আর কিছুটা য্যাজিক। এই দুইটি জিনিসের মার প্যাচে 

আমি একটি সগ্ধ বিবাহিত তরুণ শিস্বকে আয়ত্তে আনি। আমার 

উপদেশে [ আদেশে ] সে অচিরে তার পিতামাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি 

আত্মীয়দের বিদেয় দেয়। তার স্ত্রীটি ছিল অপূর্ব সুন্দরী । প্রথমে 
মে কিছুতেই আমার ভক্ত হ'তে চায় নি। এতে বিরক্ত হয়ে আমি 

শিষ্যটিকে ব্রন্ষচর্য পালনে আদেশ দিলাম । এমন কি বাক্-প্রয়োগ 

স্বার1 আমি তাকে তার স্ত্রীর উপর নানারূপ অত্যাচার করতে প্ররোচিত 

করি। এইক্প কার্ধের মধ্যে আমার দুইটি উদ্দেশ্ঠ ছিল। প্রথম উদ্দেগ, 

স্বামীর উপর তার বিরক্তি আনা। ম্বামী-সাহচর্য' হ'তে তাকে বঞ্চিত 

করে তার যৌনবোধকে তীক্ষ করা। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, 
গোপনে আমি আমার শিষ্যকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেও 

প্রকাশ্যে কিন্ত আমি তাকে তার স্বামীর অত্যাচার হ'তে ইচ্ছ! ক'রে 

রক্ষা করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল--তার মনটাকে স্বামীর বিকুদ্ধে, 

বিরূপ করে আমার দিকে টেনে আনা। এর পর আযিহযোগের 
অপেক্ষা থাকি । শিষ্কে আমি সারা রাত জাগিয়ে রেখে ধর্মকথা 
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শুনাতাম। সারা রাত জাগিয়ে রেখে তাকে দিনের বেলায় আমি 

অফিসে পাঠাতাম। সারাদিন আমি ঘুমালেও শিষ্যকে কিন্ত ছুটির 
দিনেও আমি ঘুমাতে দিই নি। ঘুমাবার সে কোনও সুযোগই পেত 
না। বাজ্রে চরণামুতের নাষে তাকে আমি মাদক ভ্রব্য সেবন 

করিয়েছি। এ ছাড়া তাকে কখনও পরলোকের তয় দেখিয়ে, কখনও 

ৰা তাকে নানারূপ অস্তুত দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কথ। শুনিয়ে সর্ব সময়ই 

আমি তার মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তৃলতাম। ঘুমের অভাবে তার মস্তিষ্ক 
দুর্বল হয়ে আসত। তার উপর চরণাম্বতের নামে আরক পান আছে। 

এইরূপ ভাবে অচিরেই তাকে আমি পাগল বিশেষে পরিণত করি। 

এ অবস্থাতে দেখেও সে দেখে না, বুঝেও শে বুঝতে পারে না। এদিকে 
বাড়িতে তখন আমি একমাত্র পুরুষ । স্ত্রীর মন দ্বামীর প্রতি একেবারে 

বিষিয়ে উঠেছে । তার উপর তার আর কোনও সহচর বা সম্বল নেই। 

একটি পয়সার দরকার হলে তাকে তা আমার কাছেই চাইতে হয়। 

ওদিকে ত্বামীর কঠোর ক্রহ্ষচর্ধ | ম্বামীর এইরূপ ব্যবহাধের জন্তে তার 

মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে । ঠিক এই লময় আমি তার মূখে হ্থধার 
পাত্র তৃলে ধরলাম। হতভাগ। শিষ্য এসব বুঝেও বুঝল না, চোখে 

দেখেও সে তা দেখল না। বরং অপকার্ধে প্রকারাস্তরে সে আমার 

সহায়তাই করল। কারণ তখনও পর্যন্ত সে আমাকে ঈশ্বরের অবতার 

রূপেই জ্ঞান করছে। পরিশেষে কিন্তু শিষ্যর চেয়ে শিষ্যাই আমার 

বেশি ভক্ত হয়ে উঠে।” ও 
এইকপ গুরুগিরি অবশ্য বেশি দিন চলে নি। মেয়েটির বাপ এবং 

ভাই খবর পেয়ে মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে ঘায়। পাড়ার লোকের! 

বাড়ি ঢুকে গুরুকে মারধর ক'রে বার করে দেয়! শিষ্য মশাই দোতল। 
থেকে আস্ফালন করলেও গুরুরক্ষায় তিনি অপারক ছন। এর পন্ন 
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শিষ্যমশাই ধীরে ধীরে সেরে উঠেন। পূর্বের কথা শ্মরণ করে তিনি এখন 
বিশেষ লঙক্দিত। হঠাৎ সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে তিনি আমার নিকট 

নিয়োক্ত ব্ূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন । 

"চোখের সামনে দেখতে পেলাম যে, শ্রীশ্রভগবান নিজেকে নিজে 
সুক্ষ! করতে পারলেন না। আমি হততম্ব হয়ে গেলাম । এত সত্বেও 

আমি যান্তর কাহিনী ম্মরণ করে মনকে স্ুস্থির করি। ছুই দিন ও 

ছুই রাত্রি আমি ঘুমাপাম এবং কাদলাম। ঘুম ভাঙার পর বারাগায় 

এসে দাড়িয়েছি মাত্র, হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, নিচের ভাড়াটিয়াটা 

অকথ্য ভাষায় আমায় গাল দিচ্ছে, হারামজাদা! নেমে আয় দেখি। 

তোর জন্তেই তো৷ আমার এই সবনাশ হ'ল। তুই-তো জোচ্চরটাকে 

সাধু বলে আমায় তার শিশ্ করিয়েছিলি। ভত্রলোকের কথ শুনে 
আমি অবাক হয়ে গেলাম । মাসখানেক আগে সে গুরুদেবের কাছে 

এসে স্বেচ্ছায় তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। নে আমার চেয়েও তার বেশি 

ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ভক্তি দেখে আমার হিংসা হ'ত, কিন্ত আজ 

তার এ কি পরিবর্তন! তবে কি-। আমার মনে সন্দেহ জাগাতে, আমি 

'াকে বলি, “ওপরে আহ্ছন না মশাই! ঘা আপনার বলবার আছে তা 

ওপরে এসে বলুন। খামকা গাল পাড়েন কেন? আমার অনুরোধে 

লোকটি উপরে উঠে এনে আমাকে বল্লে, “শুহ্ছন তবে বলি সব কথা । 

গুরুর নির্দেশ মত দরজা বন্ধ করে আমি পূজা করছিলাম। হঠাৎ 
কোনও এক ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় গুরুদেবের বাক্সট! খুলে ফেলি। 
বাক্সের ভিতরের কাগজপত্র থেকে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি একজন 
ঠগ.। আমাকে, আপনাকে এবং আরও অনেককে তিনি ঠকিয়েছেন।» 

আমি সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠার পর তত্রলোক আমাকে জানান ঘে, 
জনৈক অভিজ্ঞ ব্যকির পরামর্শে আমাকে রক্ষা করার জন্কেই তিনি 
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এ গুরুর শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। আমাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে সেদিন 

তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে এনং আমার গুরুদদেবকে গাল 

দিচ্ছিলেন। আমারই মত একজন গুরুভক্তকে গুকুনিন্দা করতে 

শুনেই আমি সত্বর নিরাময় হই।” 

এই গুরুটি আরও অনেক শিষ্য-পত্বীর অনুরূপ ভাবে সর্বনাশ 

করেছেন। এইরূপ এক শিষ্য-পত্বীকে আমি জানতাম। অনুযোগ 
করাতে তিনি আমাকে জানান, “দেখুন ন্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচারের 

জন্তে তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্তেই আমি গুরুদেবকে দেহ দান 

করি।” উত্তরে আমি তাকে এইরূপ উপদেশ দিই, তা বোন! বেশ 

করেছ, লক্ষ্মী মেয়ে । কিন্তু ধা করেছ তা করেছ। এখন আর তা ক'রে! 

না। আর যা বলেছে! তা আমাকে বলেছ। আর কাউকে এ কথা বল 

না। কারে! কাছে এ কথা স্বীকার করতে নেই। জানতে পারপেই 

এট] মস্ত দোষ হতো কিন্তু তা না জানতে পারলে দোষ নেই। 

মান্য মাত্রেরই তুল-চুক হয়ে থাকে। তোমার ম্বামী ছালন তখন 
একজন রোগী। কোনও রোগীর উপর রাগতে নেই। এখন তিনি 

সম্পূর্ণক্ূপে স্ুস্থ। এইবার একনিষ্ঠ ছয়ে ঘরকন্না কর। পূর্বের 
ঘটনাগুলিকে ছুঃঘ্বপ্নের মত উপেক্ষা করে সুখী হও। এই আমা 

কামনা ও আশীর্বাদ ।” 

এই সকল ছোকর! গুরু হ'তে পূর্বাহেই সাবধান হওয়া তাল। 

এমন অনেক দুর্বৃত্ত গুরু আছেন ধার] শিষ্যদের বিশ্বাস করান যে, তিনি 

ভগবান এবং শিষ্যা ও শিষ্য উভয়েরই দেহ ও মনের অধিকারী। শিষাার 
যৌন-সংঘম পরীক্ষার ভান করেও তার! অগ্রদর হন। এইকপ এক 

ছোকর। গুরু কোনও এক মহিলাকে বুঝান যে, তিনি [গুরু] লাক্ষাৎ 
পারায়ণ এবং তার [ শিষ্যার ] ছই [ বয়স্থা] কন্ত! লক্ষ্মী এবং সরহ্তীয 
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অংশ মাত্র । প্রতি দিন গভীর রাত্রে তিনি রুপার বাশী নিয়ে কনা ঘর 

সমভিব্যাছারে নৃত্য করতেন। এইরূপ অবস্থায় গুরুসেবার দ্বারা কন্তা 

বিশেষের সন্তান সম্ভাবনা হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই মনো- 
রোগীর আত্মীয়দের এবং পড়শীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আইনান্ছ- 

মোদদিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! উচিত। 

উপরি উল্লিখিত ছোকরা] গুরু ছাড়া আর একপ্রকার ছোকরা 

গুরু দেখা যায়। এরা ভান করেন যে, কোনও এক দেবতা তার উপর 

তর করেছেন এবং এই ভাবে তার! লোকচক্ষে হঠাৎ একদিন দেবতা 

হয়ে উঠেন। এইরূপ প্রবঞ্চনার দৃষ্টাত্ত এদেশে বিরল নয়। এদেশের 
অধিকাংশ লোকই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একেশ্বরবাদী হলেও বহু- 

দেবদেবীতে বিশ্বাসী বাক্তিরও এদেশে অভাব নেই। অনেকে আবার 

এই সকল দেব না দেবীকে একই ঈশ্বরের এক-একটি রূপ বা অংশ রূপে 
কল্পনা ক'রে থাকেন। এই সকল দেব বা দেবীর [কিংবা খোদ, 

ঈশ্বরের ] নামে ছৃবৃন্তির। কিরূপ প্রণালীতে ধর্মবিশ্বাসী ব্াক্তিদের ঠকিয়ে 

থাকে ত৷ নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝ যাবে। 
“সাধারণতঃ ছেলে-ছোকরারা হঠাৎ গুরু বা সাধু হ'য়ে উঠলে 

প্রাচীন লোকেরা তাদের আদপেই আমল দেন না। অথচ এ সম্বন্ধে 

প্রবীণরাই একমাত্র সমঝদার । এদের মস্তিষ্ক এই সময়ে একটি পাকা 

রিমিভারের মত হয়ে উঠে। এই কারণে এদের ঘা! তা বিশ্বাস করানও 

সহজ হয়। বনু বুদ্ধারদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ রূপে গ্রযোজ্য। 

পরলোকের পথে এগিয়ে এসে মৃত্যুবিশ্বাশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যুভয় অতিষ্ঠ 
ক'রে তুলে। পিছনের জীবন-ইতিহান পর্যালোচনা করে এরা কোনও 

রূপ পাথেয়র সন্ধান পান না। এর ফলে হঠাৎ এব পর়লোকে বিশ্বাসী 

হয়ে উঠেন। জীবনব্যাপী অতৃপ্ত বাসনার কারণে এবং আত্মগ্রবঞ্চনার 



১৪৭ ধমীয় প্রবঞ্চন? 

ফলে তার! প্রায়ই দ্সাক্বিক রোগে ভূগে থাকেন। এইরূপ ম্বায়বিক 

রোগের সহিত সন্নিবেশিত থাকে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা । পরলোকের' 
চিন্তা তাদের এই সময় অত্যত্ত রূপ উদ্দিপ্ন করে তৃলে। বুদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই 

দুর্বলতা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করি এবং তাদের এই ছুর্বলতার স্থযোগ' 

নিতে আমি মনস্থ করি। 

কিন্তু আমি স্ব শিক্ষিত যুবক মাত্র। আমার অযুতবাণী কে 

বিশ্বাস করবে? অনেক ভেবেচিস্তে আমি একট] মতলব ঠিক করে 

ফেলি। একদিন ঠাকুর ঘরের ছুয়ারে ট্াড়িয়ে আমি বিভোর হয়ে' 
কেঁদে উঠি এবং তার অবাবহিত পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে ভূমির উপর 

লুটিয়ে পডি। আমার মা, পিনিমা ও ঠাকুমা নিকটেই ছিলেন। 

আমাকে এই ভাবে পড়ে যেতে দেখে তারা তো ছুটে এলেনই, তা 

ছাড়া পাড়াপডশীদেরও অনেকের সেখানে আগমন হু*ল। কিছুক্ষণ 

পরে আমি উঠে বসে চোখ পাকিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “মা, 

মা, জানো? জানো, আমি কে? ইতিমধ্যে পাশের বাড়ি থেকে 

কাকা-কাকীমাও সেখানে এসে গেছেন। নানা লোকে আমাকে প্রশ্ন 

করলেও আমি কারও কোনও প্রশ্্ের উত্তর দিই না। হঠাৎ মা 
আমার কেঁদে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? কেবাবা তুমি? আমার' 

বাছার উপর ভর করছ? উত্তবে চোখ পাকিয়ে আমি তাঁকে বলে 

উঠি, “কে? কে জানিস আমি? আমি শ্রীশ্ীরামচন্দ্র।” আমার 

কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বাতা করে না। কেউ বা বিশ্বাস 

করে বলে উঠে, “না ভাই ছেলেটা তে! এ রকমের নয়। নাঃ, ওর' 

উপর ভবরই হয়েছে। এ সব ঠাকুর দেবতারই ব্যাপার। এর পর 

আমি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বাণীর পর বাণী দিতে থাকি। 

আমার মুখনিঃস্থত কতকগুল! কথ। কারুর কাক্ঘ সন্বন্ধে মিলেও ধায় । 



অপরাধ বিজ্ঞান ১০৮ 

বল! বাহুল্য, এই সকল গোপন কথা আমি পূর্বাহেই অতি কষ্টে সংগ্রহ 

করেছিলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমি হঠাৎ সুস্থ হয়ে €ঠে বসে 
চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকি । মা এইবার ছুটে এসে 

মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাদে কাদে শ্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 

“কেমন আছো! বাবা? কি হয়েছিল তোমার বাবা? একটুও ভাল 

মনে হচ্ছে তো?" অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করে আমি উত্তর দিই, 

'না মা, না তে৷। কিছু হয়নি তো আমার অধিকতর অবাক হয়ে 

মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, “ওমা, সেকি রে! এইযেতৃইকি 

সব বলছিণি। তুই নাকি রামচন্দ্র? আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি 
নি এইরূপ ভাব দেখিয়ে উত্তর দিই, “আমি রামচন্দ্র? মানে? সে 

আবার কি?' 

বিষয়টি সজ্ঞজানে এইভাবে অস্বীকার করায় আমার উপরে সকলের 

বিশ্বাম আরও বেড়ে যায়। এর পর হতে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 
আমার ওপর শ্রশ্রীরামচন্দ্রের ভর হতে থাকে । এই সময় আমি ভূত 

ভবিষ্যৎ সমেত নানাব্ধপ জান। ও অজান। তথ্যার্দি বলে ষেতাম। এর 

কতক মিলে যেতো, কতক ব1 মিলতে! না। কিন্তু তা সত্বেও আমার 

বাণী শুনবার জগ্ত দুর-দুরাস্তর থেকে লোক এসে আমার কাছে হত্য। 
দিতো! । ভরের সময় আমি আগন্তভকদের উধধাদির সন্ধান বলে দিতাম। 

এমন কি, ছেলেপুলেদের আশীর্বাদ করে তাদের রোগও সারিয়েছি। 

আমি ভক্তদের সাবধান করে বারে বারে তাদের জানিয়ে দিতাম, “দেখ 

বাপুরা, ভাক্তার দ্েখাচ্ছিস্ দেখা । খবরদার গরিবের পয়সা কটা ঘেন 

সাঝ। না ঘায়। তবে এর বোগ আমি অবশ্ত সারাব।' ভাক্তাবের ভাক্তারী 

চলার ফলে রোগী এমনিই সেরে উঠত। কিন্তু নাম ভাক্তারের না 

ছয়ে নাম হ'ত এই আমার। এছাড়া তবে সময় খুড়ো মশাইএর 



১৩৯ ধর্মীয় প্রবঞ্চন? 

মাথায় নিবিবাদে আমার গ্রচরণ তুলে দিয়ে আমি জানিয়ে দিতাম, 'এ 

বেটার কিছু হবে না। এ বেটা স্ুগ্রীব আছে।” খুড়। মশাই পূর্ব 

জন্মে স্ত্গ্রীৰ রূপ ভক্তবীর ছিলেন। এই কথা জ্ঞাত হয়ে তিনি 

বরং খুশিই হয়ে উঠতেন। এজন্যে রাগ তিনি করতেন না। এছাড়া 

মাড়োয়ারী এবং ভাটিয়! ব্যবসায়ীরাও আমার মন্দিরে এসে ধর্ণ] দিতে 

থাকে । বাড়ির সামনে রোলস্বয় ও মিনার্ভা কারের গাঁখি লেগে যায়! 

টাকা পয়সা ও গিনি মোহরে আমার সিংহাসনের তলাকার রৌপ্য 
রেকাবগুলি প্রতিদিনই কাণায় কাণায় ভরে উঠত। 

এমনিভাবে আমার দিনগুলো বেশ ভালভাবেই চলছিল । আরও 

কিছুদিন হয়ত আমার এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একধিন আমার 

মাথায় এক দুর্বুদ্ধির উদয় হল। হঠাৎ একদিন পূর্বের মত অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে আমি বলে উঠলাম, “মা, জান? জান তুমি আমি কে? 

এই প্রশ্বের উত্তংর আমার যশোদা মাতা জানালেন, “জানি বই কি 

বাবা। তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। এ জন্মে অভাগিনীকে দয়! করেছ।” 

গভীরভাবে আমি উত্তর দিলাম, "ছু", ঠিক বলেছ তুমি। এখন যাও, 

সীতাকে নিয়ে এস।, 

এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আমি বিবাহ করেছিলাম ।, 

এতপ্দিন পর্যস্ত মায়ের সঙ্গে আমার দ্বীও নিবিবাদে আমার সেবা করে 

আসছিলেন। সীতাদেবীর কথা শুনে ভীত নয়নে আমার স্ত্রী আমার" 

দিকে [ রামচন্দ্রের দিকে ] তাকালেন। ব্গ্রভাবে মা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'এ কি বলছ বাবা? সীতা? কোথায় আছেন তিনি?” 
জল গম্ভীর ব্বর়ে আমি তাকে উত্তর দিলাম, যা হা, লে আছে 

নিকটেই। বাশ-চলে যাসোজা চীৎপুরের মোড়ে। পুলের তলাক 

হলদে বঙের টিনের বাড়ি। প্রতুল চক্রবভার ঘরে জন্মেছে সে তাক 
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মধাম কন্তারপে। যাধা, ভাল চাস্ তো এক্ষুনি তাকে নিয়ে আয়। 

লীতা, সীতা, আমার সীতা-- |” আমার এই শেষ আদেশ জানিয়ে দিয়ে 

সীতা --সীতা” বলতে বলতে আমি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম । জ্ঞান 

হওয়ার পর সকলে ছুটে এসে আমাকে সীতা সম্বন্ধে নানারপ প্রশ্ন 

করতে লাগলেন। এইরূপ ভান করতে থাকি, যেন এই সম্বন্ধে কিছুই 

জানিনা। এর পর অনেক সলা-পরামর্শের পর বাড়ির লোকের! 

এবং অপরাপর ভক্তেরা নীতা অন্বেষণে বহির্গত হুন। শ্রীরামচন্দ্রের 

নির্দেশ অনুযায়ী প্রতুল চক্রবর্তীর বাড়িটা তারা সহজেই খুজে বার 
করেন। প্রতুলবাবুর মধ্যম কনা সীতাদ্দেবীরও তাবা দর্শন পান। 
বলা বাহুলা, কিছুদিন যাবৎ এই সীতা নায়ী কন্ঠাটির সহিত আমার 

প্রণয় চলছিল। এই স্থযোগে আমি তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করি। 

এর পর মহা! ধুমধামের সঙ্গে আমি আমার সীতাকে বিয়ে করে ভরের 
মুখেই ঘরে ফিরি । বিবাহের ধাবতীয় ব্যয়ভার শিব্যরাই বহন করেন। 

আমার প্রথম। স্বীকে দিয়েই আমার মা নববধূকে বরণ করান। 
যশোদ? মাতার আরেশে বেচারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে 

আমাদের ফুলশধ্যার বিছান! প্রস্তত করতেও বাধ্য হয়। এর পর 
বেশ আনন্দেই আমাধের দিনগুল! কাট! উচিত, কিন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 

গোল বাধাল আমার প্রথমা স্ত্রী। একদিন নাচার হয়ে ভরের মুখে 
আমার প্রথম দ্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বলে উঠলাম, মা, 

মা, জানো ও কে? ওই সেই শৃপণখা!। এক্ষুণি ওর নানিক] কর্তন 

কর। জ্ঞান হওয়ার পর আমি আমার উক্তরূপ আদেশ সম্বন্ধে 

অস্বীকার করি। এদিকে রামচন্জের আদেশে আমার মা, খুড়ামশাই 

এবং ভত্তবুন্দ বিব্রত হয়ে উঠেন। কি ভাবে শ্রীর়ামচন্জের আদেশ 
'প্রতিপালিত করা যাবে, সেই সন্বন্ধে তাদের বহুবিধ গবেধণ! চলে। 



১১১ ধর্মীয় প্রবঞ্চন। 

ব্রিটিশ রাজ্যে হঠাৎ একজনের নামিক] কর্তন সম্ভব নয়। এদিকে 

শ্ররামচন্দ্রের আদেশও গ্রতিপালিত হওয়া! চাই। তা না হলে হয় 

তো তিনি এ গৃহ ত্যাগ করে যাবেন। এতে আর্ধিক ক্ষতির সম্ভাৰন। 
আছে! অবশেষে বধুমাতার [ আমার প্রথমা স্ত্রীর ] নাসিকার কিয়দংশ 
নরুণের সাহায্যে একটু চিরে দেওয়াই ঠিক হু'ল। অনেকটা! ধর্মীয় 
নিয়ম রক্ষারই মত উহা! কর]! হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী কিন্ত [ নাসিক! 

কর্তনরূপ ] এই সাধু প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। অবশেষে 

বাড়িন্ুদ্ধ লোক .জোর করে তাকে শুইয়ে ফেলে নরুণ দিয়ে তার 

শাকের কিয়দ্ংশ চিরে দ্িলেন। পাড়ার নাস্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা 

সংবাদটি শুনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমার প্রথমা স্ত্রীর পিতা-মাতাকে 

সংবাদ পাঠান । তেনারা দল বেধে এসে প্রথম স্ত্রীকে অনেক হাঙ্গাম 

হুজ্জ,তের পর উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান। তারপর এ বিষয়ে তারা 

পুলিশেও খবর পাঠান। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রেরে এই শেষ লীলারও 

অবসান ঘটে।” 

সকল সময়েই ষে এই নব ভর হওয়ার ব্যাপারের মধ্যে বজ্জাতি ব 

বুজরুকি থাকে তানয়। অনেক সময় ভাবাবিষ্ট ব্যক্তি সাময়িকভাবে 

বিশ্বাস করে যে, নে সত্য সত্যই একজন দেবতা। ইহা! এক 

প্রকারের হিহ্রিয়া রোগ মাত্র। এইরূপ রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ 

দেব বা দেবীর নামের উচ্চাঙ্গের বুলি আগড়ায়। আমর! তাদের ভরপগ্রস্ত 

[ 1080125 ] বপি। এইক্প মানসিক অবস্থায় উপনীত মান্চঘ সম্পর্কে 

আমর! বলি যে তার উপর কোনও দেবতার ভর হয়েছে। সেই ব্যক্তি 

ভূত-পেত্বী বা ব্রম্মদৈতোোর নাম নিয়ে অঙ্গীল গালিগালাজ করলে ও 
অগন্চতাবে কথ! বললে আমর] বলি তাকে ভূতে পেয়েছে (7098968868]। 

আমলে কিন্ত [উভয় ক্ষেতরেইে] উহ একপ্রকার আায়বিক রোগ 
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মাজজ। সামক্সিকভাবে কোনও কোনও ব্যক্তি এই রোগে তৃগে থাকে । 

এই সময় তার? চেতন মনের অজ্ঞাতে অবচেতন মনের বত্বভাগ্ার, 

উজাড় করে কথা বলতে থাকে । জ্ঞান হওয়ার পর এর কোনও কথাই 

কিন্ত তার আর স্মরণ থাকে না। মনের কতকাংশ মূল মন হ'তে 

সামরিক ভাবে বিচ্ছিন্ন [ 99116 ৪) 1010 ) হওয়ার কারণেই এইরূপ 

হয়ে থাকে । এই রোগ হতে রোগীর। কখনও দিনে একবার বা ছুইবার 

কিংবা! কখনও বা সপ্তাহ ভর তৃগে থাকে। উৎসাহ পেলে কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে এই রোগ বছকাল স্থায়ী হয়। কোনও কোনও রোগী 

বা রোগিনী সামান্থ মান চিন্তা ছারা ঘখন তখন তাদের এই পোষ! 

রোগ ডেকে আনতেও সক্ষম হয়। 

এই ধরনের ব্যক্তিদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা মধা-ব্যক্তি বা ভরগ্রস্ত 

[ মিডিয়াম ] বলে থাকেন। এই ভরগ্রস্ত বা! অনুপ্রেরিত এবং তথাকথিত 

আৰিষ্ট [ত্ৃতাবিষ্ট ] ব্যক্তিদের কথাবার্তা প্রায়ই সহজাত বুদ্ধি 

[12981065] প্রণোদিত হয়ে থাকে । তাদের দৃষ্টি প্রবল এবং 

শ্রবণ ও স্রাগশক্তি এই সময় প্রথর হয়ে উঠে। এই সমম এরা দূরাগত 

কুষ্্াণুহগ্ম শবের প্রভে্ বুনাতেও সক্ষম। দূর হুতে কাকা বা পিতার 

জুতার শব শুনে এর! বলে দিয়েছে কাক! বা পিতা আসছেন। কিন্ত 

এইরূপ হুম্তাণুহুক্ম শষ অপর কেহ শুনতে পায় নি! সহসা আস 

'হাইপার-সেননিবিলিটির' কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। বহুদিন অস্থুখ 
তোগ করার পর সাধারণ মানুষও ইহ! প্রায়ই উপলদ্ধি করেছে। এই 

সময় তার! নিজেদের মূল মনের অজ্ঞাতে অভিজ ব্যক্তির দৃিতে কথ। 
বলতে থাকে । কোনও কোনও মানুষের মধ্যে দৃষ্ট বহু ব্যক্তিত্ব 

বা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। বিচ্ছিন্ন মনবা 

[80৪ ০ 50168 ] ইছায় কারণ। এই লব বাক্িত্বের (66180588105) 
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একটি থাকে জাগ্রত এবং অগ্তটি [কিংবা বাকিগুলি ] থাকে শুপ্ত। 

এই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি ব্যক্তিত্ব হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে মূল 
ব্যক্তিত্বটিকে প্রমিত করে কর্মতৎপর হওয়ার কারণেই এইক্প হয্কে 

থাকে। মানুষের এই সুপ্ত ব্যক্তিত্ব অলক্ষো বহিজগতের সঙ্গে সংযোগ 

রাখে এবং সে যাহা কিছু শুনে বা দেখে তা সে মনে রাখে, যদিও 

কি'না তার জাগ্রত ব্যজিত্রটি এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় শুনেও শুনে না, 
কিংবা সে তা দেখেও দেখে না। অর্থাৎ কি”ন! এই সব জ্ঞাতব্য বিষ 

সে নির্পিগ্তভাবে এড়িয়ে ঘায়। ভরের সময় উপরের জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি 

হয়ে বায় সপ্ত এবং নিয়ের সুপ্ত ব্যকিত্বটি হয়ে উঠে জাগ্রত। এই 

কারণে আমরা সাধারণ ভাবে দুষ্ট মূর্খ ব্যক্তিদেরও ভরের মুখে বু 
ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনে থাকি। ইংলণ্ডের কোনও এক মুধী 

রাত্রে উঠে বসে ভাবের মুখে বহু কবিতা স্িখত এবং সে কবিতাগুলে। 

বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জনও করেছে। কিন্তু দিবাভাগে সে এই 

কবিতার “ক”ও নে ক্রখনও লিখতে পারে নি; কারণ এই সময় সে 

তার মনে ভাব | 2100৫ ] আনতে পারে নি। কোনও কোনও ব্যক্তি 

এক সঙ্গে এবং একই সময় দুইটি কাজ লমান ভাবে করে যেতে সক্ষম 

হয়। এর! একজনের সঙ্গে একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করতে 

করতে অগ্য একটি বিষয় সম্বন্ধে পাতার পর পাতা নিরূলরূপে লিখতে 

পারে। উপরি উক্ত কারণগুলাই এজন্ত দায়ী । ভরগ্রস্ত ব্যকিদের 

অপরাধী বলা চলে না। কিন্তু ধে সকল ধূর্ত ব্যকজি জেনে শুনে 

এই সব রোগীর সাহাধ্যে ব্যবসা চালিয়ে অর্থোপার্জন করে তার) 

অপরাধী । 
এই লফল গুরু, সাধু; ক্কেবভ1 ব! অপনেবতার কবলে পড়ে ব্যক্তি বা 

পরিবান বিশেদের সর্বস্বান্ত হওয়ার দুরন্ত এদেশে বির নয়। এখন 

অ ২--৮ | 
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অনেক বিধবা মছিলাকে আমি জানি ধারা তাদের যাবতীয় বিষয়- 
সম্পত্তি গুরুর পাদপন্পে উৎসর্গ ফরে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই সকল 

বকধামিকগণ দেশের কত সরল গ্ররুতির সমৃদ্ধ পরিবারের যে সর্বনাশ 
সাধন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার মতে এই সকল তূররতিদের 
শায়েস্তা করার জন্যে সাধারণ আইনের বহিভূ্ত একটি বিশেষ আইন 

[ 07017806 ] প্রণয়নের সময় এসেছে । একটি “গুরু আকট, প্রণীত 

হলে আরও ভালো হয়। এই সকল দুর্বৃত্ত বিবিধ পদ্ধতিতে 

প্রতারণার উদ্দেশ্রে শিষ্য সংগ্রহ করে। সেই সব অপন্ধপ পদ্ধতি 
সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করবো । 

সাধারণতঃ এই সকল দুর্বুত্ত কতকগুলি প্রচারক পুষে থাকেন। 
এই সকল প্রচারক ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে স্ব স্ব গুরু বা সাধুর 

অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে প্রচার করে বেড়ান। ভক্তদের সাধুর প্রতি 
আকুষ্ট করার উদ্দেশ্েই এইরূপ কয়া হয়। নানারূপ বচন-বিন্তাসের 

সাহায্যে এই সকল প্রচারক বা দালালেরা ভক্তদের মন সাধুর প্রতি 
আকৃষ্ট করে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে এইরূপ কয়েকটি বচন-বিন্াস 
উদ্ধৃত করা হ'ল। 

“হা মশাই, তাহলে বলি শুন্ুন। এ মশাই আমার শোনা কথা নয় । 

'আমার নিজের চক্ষে দেখা এসব। আমি তখন দ্বানাপুরের স্টেশন 

মাস্টার । অফিসে বসে ছিসাব মেলাচ্ছি। এদিকে ট্রেনও এসে পড়েছে। 

আমরা] সকলেই কাজকর্মে খুব ব্যস্ত। হঠাৎ বাইরে একটা মহা 

হট্টগোল শোনা গেল। আমি বেরিয়ে এসে দেখি যে, সাড়ে পাত 

ফুট লম্বা এক সাধুকে চার-পাচজন আযংলো চেকারে জোর করে ট্রেন 
হতে নামিয়ে আনছে। এর পর এ সাধূবাবা সেখানে কি করলেন 
জানেন? বলি শুছছন। তিনি তীক্ষ দৃিতে ইঞ্জিনের দিকে চেয়ে দাড়িয়ে 
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(রইলেন। ব্যস্-ইঞ্রিন একেবারে নিশ্চল। আমরা ঘার্টি দিচ্ছি। 
ইঞ্জিন সিটি দিতে থাকে । কিন্তু ভোগম ভোস করলেও তা চলে না। 
বেশ বুঝা গেল সবই সাধুর কীতি। সাধুকে টেনে প্রযাটফরমের বাইবে 
আনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রেনটাও চলতে শুরু করে দিল। যাক! 

সাধুবাবা তো প্ল্যাটফর্মের বাইরে এলেন। কিন্তু এসে সেখানে তিনি 

কি করলেন জানেন? হা বলি শুন্গন। সে এক অবাক কাণ্ড। তিনি 

ছুই হাতের দশটা আঙুল তার গ্ঘ| লম্ব৷ দাড়ির ভিতর সে'দিয়ে দিয়ে 

টিকিট বার করতে শুরু করলেন। সেখানে দেখতে দেখতে ভিড়ও 

জমে গেল বিস্তর। সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওহে তুমি 

কোথায় যাবে? উত্তরে লোকটা বললে, “আজ্ঞে, দিল্লী” । দাড়ির 

ভিতর আঙল চালিয়ে একট! দিলীর টিকিট বার করে সাধু বললেন, 
'লাও।_ আর তুমি? একজন বললে, “আজ্ঞে-_পুরী। দাডির ভিতর 
হতে আর একটা পুরীর টিকিট বার করে সাধুবাবা বলেন, 'লাও।, 

এমনি করে কাউকে দিলেন তিনি মোগলসরাই-এর টিকিট, ফাউকে 

বা তিনি দিলেন বেনারসের টিকিট। মথুরা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, 
দা্জিনিং, ঢাকা, লাহোর, পেশোয়ার, যে যেখানে ধাবে বলে, 

তাকে তিনি সেইখানকার টিকিট দিতে থাকেন। টিকিট কেউ আর 

কেনে না। টিকিট ঘর এমনিই বন্ধ হয়ে গেল। আমর] তখন বাধ্য 

হয়ে এজেণ্টকে "তার করলাম। সদর হতে এজেন্ট এল, ডি টি এস 
এল। সেখানকার ডিগ্রিক্ট ম্যাজিষ্রেট ও পুলিশ সাছেব তো এলেনই। 
তাদের মধো অনেক সলা-পরামর্শ হ'ল । এর পর এজেন্ট হাতির 

দাতের প্লেটের উপর নিজের ছাতে খোদাই করে চারজনের মত একটা 

পাশ নাধুবাবাকে লিখে দিলেন, তাদের মধো যে কেউ কি'ন। সারা 
ভারতবর্ষ ইচ্ছ। মত রণ করতে পার়েন। 
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«এই তে গেল মাত্র একদিনের ঘটনার কথা। আমি আর 

একদিনের ঘটনা! এবার বলবো । এই সময় আমি হেড অফিসে বদলি 

হয়েছি। দরকারি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে 
দেখি সেই সন্যাসী। বিশ্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আরে 

আপ. হিয়াপর?” কোনও কথার উত্তর না দিয়ে সাধুবাব! টেবিল 

থেকে কয়েকটি দরকারি সরকারী কাগজ উঠিয়ে নিলেন। আমি “হা 

ই] হ করে বলে উঠলাম, “আরে এ কেয়া করতা মহারাজ! ইয়ে 

বছৎ জক্ুরী কাগজ হায়! ইসমে মেরি নোকরী চলি যায়গ!।” 

আমার কথা শুনে সাধু মহারাজ একটু হেসে নিলেন। কি মিটি সে 

হালসি। এর পর সন্গেছে একটা হাত আমার পিঠের উপর রেখে 

জিজ্ঞাসা করলেন, “কিষিকে। বান্তে নকরী করতি বেটা? আশ্বস্ত 

হয়ে আমি উত্তর করলাম, “রুপেয়াকে বাণ্তে মহারাজ! উত্তরে 

সাধুবাবা বললেন, “কেয়া? রুপেয়াকো৷ বাস্তে? হু” এর 

পর হঠাৎ সকলকে স্তস্তিত ক'রে দিয়ে তিনি সেই কাগজগুলা ছিড়ে 

টুকরা! টুকর1 করে মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, “লেও।” 

মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্ষে কাগজের সেই টুকরাগুল! ঝন্ ঝন্ করে বেজে 

উঠল। চমকে উঠে সকলে চেয়ে দেখি যে, খান সআট পঞ্চম জর্জের 

আমলের টণাকশালে তৈরি) গরম গরম সিকি, আনি, ছুয়ানি, আর 

আধুলি এধার ওধাঝ গড়িয়ে পড়ছে। এর কতদিন পর আষি চাকুরি 

হতে পেননন্ নিয়েছি। তার পরও আরও কতদিন আমার এমনি 

নুখে-ছুঃখে চলে গেছে। এতদিন পর আজ হঠাৎ আমি আবার তার 

সন্ধান পেলাম । সকালে তকে নিয়ে মদিং ওজআক করে ফিরছি, 

হঠাৎ দেখি ভিমি একট! ধূলী পেজলে গঙ্গার। ধারে বসে জাছেদ। 

ক্আাম্াকে ভাক দিয়ে তিনি জিজ্ঞাপ! কক্ছলন) '€কয়া জেটা চিনো 
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হামা? তবিয়েত সে ঠিক আছে তো? কেঁদে উঠে আমি জানাপাম, 
“মবই ভাল প্রত । কিন্ত জামাইট 'আমার বাচে না একটু হেসে 

ঝুলির ভিতর থেকে একটা শিকড় রার রুরে সেটা আমার স্ত্রীর 

হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, “সে ঘক্ষা! রোগ তে? বড় খারাপ 

রোগমা। লেকেন এটা তো! তাকে খাইয়ে দে? ।” 

খোদ সাধুবাবারা সাধারণতঃ নির্বল অপরাধী হুষে থাকেন। 
অর্থাৎ পারতপক্ষে তীরা কাউকে আঘাত হানেন না। এমন কি, 

প্রবঞ্চক রূপে ধর] পড়ার পরও এরূপ কার্ধ তার] করেন নি। সাধারণতঃ 

তারা নির্বল ভাবে প্রবঞ্চনার ছারা ধর্মের নামে গৃহস্থদের অর্থে অলস 

জীবন যাপন করেন। কিন্তু তার দলের এই সব প্রচারকদের সম্বন্ধে 

এইরূপ কথা বল] চলে না। এই সব প্রচারকব] সাধারণতঃ গৃছী হয়ে 

থাকেন। এদের কেউ কেউ এই সকল লাধুবাবাদের স্ব-গৃহে পুষেও 
থাকেন। প্রচার কার্ধে বাধা! পেলে ধর্মের নামে তাদের প্রায়ই মারপিট 

করতে দেখ! যায়। কোনও এক প্রচারকের উপরি উক্তরূপ গ্রচার- 

কার্ধের প্রতুযুত্তরে আমার কোনও এর ৰন্ধু নিয়ে।ক্ত রূপ একটি 

কাহিনীর অবতারণা করেন। এর ফলে ছন্মবেশী গ্রচারকটি মারমুখী 
হয়ে আমার বদ্ুকে প্রহার করেছিলেন। কাছিনীটি চিত্তাকর্ষক বিধায় 
পাঠকদের অবগতির অন্তে উহ] নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। 

“আমি বলি তবে শ্ুস্থন মশাই | আমেরিকার কেপ্ট জার্নালে বিষয়টি 
রেরিয়েছিল। আমেরিকার এক বড় বোনিক এ অদ্ভুত যন্ত্রটি 

আবিফারক। যন্ত্রির মধ্যে একটি ররুন! বাছুর ঢুকিয়ে দিয়ে হাণ্ডেছটা 

ঘুরিয়ে দেন তে! দেখবন যে, তার একট] মুখ থেকে বেরিয়ে আছে 

ছুরি, কাটা, নন্তির কৌটা ইত্যাদি, অর্থাৎ কি'না শিং ও সক থেকে 
খা ট্রি ছয়। পন কিছুক্ষণ পরেই নমর দ্বিতীয় মুখ থেকে বেরিয়ে 
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আনতে দেখবেন চপ, কাটলেট, ওষলেট, সপ, অর্থাৎ কিনা মাংস 
দিয়ে ঘে শব খাদ্য তৈরি হয়। এরপর এর তৃতীয় মুখটা দিয়ে আপনারা 
বেরুতে দেখবেন, হুট্কেস্, মনিব্যাগ, বেন্ট, চাষড়ার পেটিমাপ্টু, জুতা 
বাধ! ফিতা ইত্যার্দী। অর্থাৎ কিনা যে সকল ভ্রব্য গরুর চাষড়ায় 
তৈপ্ি হয় এবং এব শেষ মুখটা হতে আপনারা বেক্তে দেখবেন 
ছানা, ঘি, মাখন, সন্দেশ, দই ইত্যার্দি, অর্থাৎ কিন। যে সকল 
সামগ্রী ছুধ হ'তে তৈরি হয়। আর অর্বশেষে কি পদার্থ বার হুবে 
জানেন ? সব শেষে যন্ত্রের তলাকার একট] দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে 
একট] আস্ত কলে বাছুর, অর্থাৎ কিনা “নো! লস্ অব এনাঙ্জি', এই 
অদ্ভূত শক্তির কোনও ক্ষয়ই হয় না, বুঝলেন” ।” 

[ এর] মাহষের শিক্ষাীক্ষ/ ও কালচার অন্যায়ী বাক্য প্রয়োগ 

করে থাকেন। কারণ--একজন মূর্থ ও অজ্ঞ ব! নির্বোধ ব্যক্তির উপর 
যে কাহিনী প্রযোজ্য তা শিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তির প্রতি কদাচ প্রযোজ্য 

নয়। এ জন্ত বাক্-প্রম্নোগ বা সাজেস্শনগুলি মানুষের “চিত্ত-প্রস্তরতি 

তথা প্রিভিস্পজিশন এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস অন্্যায়ী 

তৈরি কর] হয়ে থাকে । ] 

আমি আমার বন্ধুটির নিকট শুনেছি যে, ধর্ম স্ন্ধীয় আজগুবি 

গল্পটি আগন্তকগণ পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং উপভোগ করলেও তার 

এই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আজগুবি গল্পটি তার] বরদাস্ত কেন নি। এই 

ভাবে তারা একজন ধর্মগুকুকে বিদ্রীপ করার জন্য বন্ধুর উপর ক্ষেপে 

উঠেন। আগন্তকদের মধ্যে একজন ভট্টপল্লীর লোক ছিলেন। তিনি 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বন্ধুকে বলেছিলেন, 'জানো-ও! ভট্টপল্লীর মধ্যে 
প্রা হ'লে গাত্র হতে তোমার চর্ম ম্ঘলিত করে নিতাম, ইত্যাদি।” 

এ ছাড়া পণ্ডিত ভত্রলোকটি তাকে নাকি অর্বাচীন, মূর্খ গ্রভৃতি 



১১৯ ধর্মীয় প্রবঞ্না 

সন্বোধনেও ভূষিত করেছিলেন । এই ধরনের মনোবৃত্তি এ দেশের পক্ষে 
ছুর্ভাগা মাত্র। কোনও এক হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে কোনও এক 
মন্তরগুু বলেছিলেন, “আমি অমুক গ্রামে থাকি এবং আমার পেশ! 
গুরুগিরি | হাকিম মহোদয় তার এই উত্তরের ইংরাজি করেছিলেন 
এইরূপ--'আই আ্যাম্ এ রেসিডেণ্ট, অব. [সো এণ্ড সে! প্রেস] 
হোয়ার্ আই জ্যাম্ এ রিলিজিয়াস ক্রড.।' পাঠকবর্গকে আমি কথাটা! 

ভেবে দেখতে বলি। শ্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে ঘথেষ্ট সত্য 

আছে। আমি এমন অনেক অল্ল বয়স্ক গুরুঠাকুরকে জানি, ঘে কিনা 

মুমূর্যু বা মরণযাত্রী অতি বৃদ্ধ শিষ্যা বা শিষাদের মস্তকে পা তুলে 

দিয়েছে। তার উদ্দেগ এই মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে এইভাবে স্বর্গে পাঠানো । 
অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ভগ্ডামীর এবং ভগ্তামী সহ্য করারও একটা 

লীমা আছে। দেহহীন নর-নারীর কিরূপে স্বর্গ বা নরক ভোগ সম্ভব 

তা” আজও আমাকে কোনও সাধু বুঝাতে সক্ষম হন নি। বাক্জাল 

ছি করে অজ্ঞ শিষ্য-শিষ্যাদের ঠকাবার ক্ষমতা এদের অসীম। 

কোনও এক ঠাকুরমশাইকে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, “আচ্ছা, ওই 

যে এয়ারোপ্লেনটা উড়ছে, ওটা কি একটা আশ্র্জজনক ব্যাপার 

নয়? আপনার অলৌকিক গল্পগুলি কি এর চেয়েও আশ্চর্য? 
বল। বাহুল্য, অজ্ঞ শিষাকে ঠাকুরমশাইয়ের কবল হতে মুক্ত করার 
উদ্দেখ্েই আমি প্রশ্নটি উতখাপন করি । ঠাকুরমশাই কিন্ত এতে ন1 দমে 

শিষ্কে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তর দেন, “ওটা কিই আর ভারি-ই 

আশ্চর্য! আরে, গড়বার জিনিস উড়ছে এতে আর আশ্র্বের কি 

আছে। ওকে তো স্থটি করাই হয়েছে উড়বার জন্তে। ওড়াও তো 

বাব! গুই চেয়ারট। ব। টেবিলটা, কত বড় তোমার বিজান দেখি । এই 
বিষয়ে অপর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত কর! ঘাক। 



কাপরারলাবর্দার ১২৭ 

“কোনও এক ঠারুরমগাই পিষ্যবাড়ি গিয়ে ঘ্বপাক ভোদ্গন রুবেল । 

কারণ তিনি নিরামিয় ভোজন করেন এবং শিষ্যরা করেন আমিব 

তভোজন। হঠাৎ একদিন আমি এই ঠাকুরমশাইকে এরটা মতশ্য হনে 

গৃছে ফিরতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাস! করি, 'এ] | একি ঠাকুরমশাই ? 

মাছ হাতে যান্ কোথা? উত্তরে নিলজ্জের মত ঠাঁকুরমশাই আমাকে 

জানান, “তা বাব! বাড়িতে একট] বিড়াল-শিশু আছে ক্লিন ?' ইত্যাধি। 

এর কয়েকদিন পর আমি তীর এক ধনী শিষ্য সমভিব্যাহারে ঠাকুর- 

মশাইএর গৃহে এসে দেখি তার উঠানে চার-পাচটি বড় বড় মস্ত বটির 

সাহায্যে কুট। হচ্ছে এবং ঠাকুরমশাই তাঁর অছিংস-নীতি ও নিষ্ঠার 

পরাকাষ্ঠা বা! প্রমাণ শ্বরূপ স্বয়ং মতন কুটার তদবির করছেন । আমাদের 

হঠাৎ সেখানে আসতে দেখে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে তিনি বলে 

উঠলেন, 'এসো বাবালীবন, এসো । এ মৎস্ত-ঘজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে। দ্বাদশ 
বৎসর অন্তর এ যজ্ঞ মদ্গৃহে অন্তুষঠিত হয়। তা বাবা গ্রসাদাদি পেয়ে 
যাবে । তোমাদের [ শিষ্যদের ] আর গীয়ের গরিবদের জন্তই যা কিছু 

সব। আমর তে! আর, ছে ছে হে--” 

বু সাধুকে বু ব্যক্তি বাল্যকাল হুতে জানেন। এ স্নকল 

ব্যক্তি এ সাধুদের বিষয় জ্জনলে স্ববণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এরা 
যে, যে কোন৪ সাধারণ মান্ধষ হতে নগণ্য তা তাদের 

পরিচিত ব্যক্কি মাক্সই অবগ্নত আছেন। ক্লাকুর কারুর কাছে 

এদের ঠগী ছাড়া অন্ত কোনও পরিচয় নেই। অধ্চ তার! 

স্ারাস্তরে স্বাস্তান! গেড়ে নৃতন মান্ছষদ্নের নিকট আগর জমাতে সক্ষম । 

[ এ জন্ত বাংলাদেশের এক গীবাদ__গেয়ে। সোগী ভি প্রা না। ] 
কোনও পরিচিত লোরু এদেরকে কোনও দ্ক্ষের রাড়িতে চিনে 

ফেলগে এ'রা প্রমাণ গুনেন। এ লয় প্রা তার না দেন ভান করে 



১২ ধর্ষায় প্রবচন 

প্সন্তদিকে মৃখ ফিরান কিংবা আভালে তাদের অনুযোগ করে তার 
প্রকৃত পরিচয় না জানাতে অনুরোধ করেন। কেউ কেউ উৎকোচ স্বরূপ 

তাদের ক্ষমতাসীন শিষ্যদের বলে তাদের বহু উপকারও করেন। 

এমন বন গুরু মাসিক পাঁচ শত টাকা আয়ের নিয়ে শিষ্য রাখেন 

না। বছ শিষ্য প্রতি মাসে বা বৎসরে নগদ মুল্যে এদের প্রণামী 
পাঠান। কয়েক ক্ষেত্রে এদের বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকারও 

উপরে উঠে। অথচ এদের আয়কর প্রভৃতি কর দিতে হয় না। 

এর সবটাই এরা জনছিতে বা পৃজাতে মিথ্যা করে খরচ দবেখান। এ 
অর্থ হুতে মান্ত্র সামান্য অংশ তারা বাৎসরিক উৎসবে শিব্যদের গ্রসান্ন 

বিতরণে গ্লরচ করেন বটে, কিন্ত এ সময়ের মধো বাড়তি প্রণামী 

আদায় করে তা তার] পূরণ করে নেন। এইরূপ ভূমিহীন জমিদারীর 

উচ্ছেদ এদেশে এখনও সমাধা হয় নি। এদের বিলাসী শ্রমবিমূখ 

মোটর-বিহারী বন্ধ পুত্রকন্তাও আছে । এর। মঠের আয় হতে পুরুষাচুক্রমে 

ব৷ শিষ্য পরম্পরায় জীবিকা নির্বাহ করতেও সক্ষম। এই সব ভোগের 

মধ্যেই ত্যাগ'--এই মন্ত্রধারী গুরুর] একাধিক পত্বী গ্রহণ করেছেন। কেহ 

ভগবান রূপে শিষ্য-পত্বীর তুচ্ছ দেহকেও তার পূজার উপকরণ করেছেন। 

এদের মধো কারুর কারুর পারভারসিটি থাকায় মাত্র নারীর সঙ্গ 

দ্বার! তাদের যৌন-তৃপ্তি ঘটে । আমি কয়জন নারীকে একদ! এক গুরুর 
উরূদেশ পর্যস্ত হাত দিয়ে টিপতে [ পদসেবা ] দেখি । আমি এতে গুথষে 

কোনও দ্বোষ দেখি নাই। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র এ গুরুকে 

পাছুটটে ত্বধিত গতিতে সরাতে দেখে বুঝি ষে তার মনের কোথায়ও পাপ 
ছিল। এইভাবে অনেকে এদের বিরত যৌণবোধের কথকিৎ তৃপ্তি ঘটান। 

তনুও বলবো €ষ অন্ত কোনও নিদারুণ বিপ্র হতে এই বিকৃত্ত মৌনবোী 
শয়র। ভাড়ের র্লারী শিলপ্যাঙজের পক্ষে কম নিপজ্নক। সৌভাগারষে 



অপরাধ-বিজ্ঞান ১২২ 

আজ নারীরাও পুরুষ গুরুদের সাথে এ বিষয়ে গ্রতিহ্ন্বিতাতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। এতে অন্ততঃ নারীদের এরূপ বিপদ কমছে । এইসব ঠগী 

গুরুরা বিপদ বুঝলে ভারতের একাংশ হতে অন্যাংশে বহুকাল আত্ম- 

গোপন করেন। এদের মধ্যে বু জেল-খাট] বা! ফেরার আসামীসহ 

বরখাস্ত সরকারী কমী আছেন। অবশ্য এদের মধ্যে বু নিরীহ 
সাধু চরিত্রের ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তারা অলস এবং পরগাছা! 

জীবন যাপনে অভ্যন্ত। এদের কেউ কেউ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 

শান্তে অভিজ্ঞ । মন্ত্রপূত উদ্কের নামে [ জলপড1] ঠিক মত গুঁবধ 
বিতরণ করেও এর! ভক্তের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। আমার চেনা- 

জান! জনৈক মূর্খ কুপমণ্ক যুবকের বাটীতে একদা নিয়োক্ত রূপ 
এক সাইনবোর্ড দেখে অবাক হুই £ 

“হিমালয়-প্রত্যাগত তিব্বত-প্রবাী মহাযোগী। ইনি কাশীতে পুরাণ, 

নবহীপে ন্তায়, মিথিলাতে বেদ, দাক্ষিণাত্যে যাগ-যজ্ঞ শিক্ষা করেন। 

তিব্বত বাসকালে এর তত্ত্রে জ্ঞান লাভ হয়। ইনি হম্তরেখা বিশারদ 

রাজজ্যোতিষী ১৩২ শ্রী শ্রীমৎ ভক্ত প্রবর অমুক। জগতের মঙ্গল 
কামনাতে ইনি ধ্যানরত আছেন। এখানে কোনও প্রকার বাদ্য বা 

শব দয়া করে যেন কেহ না করেন।” 

এই ভদ্রলোক লিভিল এবং অন্যান্ত আদালত সমূহে বাদী ও বিবাদীর 
নির্ঘন্ট [লিস্ট ] সংগ্রহ করতেন। এরপর পৃথক পৃথক ভাবে একজনের 

অজ্ঞাতে অপরকে আশীর্বাদাস্তে বলে আসতেন ষে উনি এ মামলাতে 

নিশ্চয়ই জয়ী হবেন। এই সময় ইনি এদের কপর্দক মাত্র গ্রণামী গ্রহণে 

অন্বীকৃত হয়ে বলতেন থে মামলাতে জয়ী হলে যেন উনি তার আশ্রমের, 

ঠিকানাতে এসে দেখা কবেন। বল! বাছল্য, এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ 
হাকিমের বায়েতে জরী হতেন। এঁ সময় তার! স্বেচ্ছাতে দেখা না 
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করলে এ মাছুলী-দাতা আশীর্বাদক সাধু কিংবা তার এক শিষ্য তার 
সাথে দেখ! করে প্রাপ্য আদায় করতেন। 

মাছুলী ও আশীর্বাদে ও পুজাতে কখনও কখনও ফল লাভ হয়। 
কিন্ত এখানে বিবেচ্য এই যে শতকর। কতো ভাগ উহ1 সত্য হয়। বল৷ 

বাহুল্য, একটি নগণা অংশের এই উপকার লাভ একটি দৈব স্থঘটন 

মাত্র। এরূপ আশীর্বাদের বহর ব্যতিরেকেও উহ1 ঘটতে পারতো] । 
[ একশো ছাত্রকে “তামর! পরীক্ষাতে পাশ করবে" বললে ওদের মধ্যে 

সত্তর জন নিশ্চয়ই পাশ করে। বাকি ফেল করা ত্রেশ জনের মধ্যে বিশ 

জন এ জন্য প্রবঞ্চকের গৃহে কলহ করতে আসে না। এদের বাকি 

দশজন অর্থ ফিরত নিতে এলে তাদের বল। হয় ষে, তারা পড়াস্তনা 

একেবারে করে নি বলেই ফেইল করেছে । এই ফেইল কর] ছাত্ররাও 

এজন্য খুউব বেশি হুজ্জুত-হাঙ্গামা করে নি। ] 

এইবার মানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবাও কেন সময় সময় সাধুতক্ত 

হয়ে উঠে তাহা বিবেচ্য। আমি বহু স্থঠাম ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজপুকুষদেরও 

এদের কাছে অসহায় ব্যক্তির মত হাত জোড় করে বসে থাকতে 

দেখেছি। কাহারও কাহারও পক্ষে এইভাবে গুরু পোষণ এবং তোষণ 

একট শখমাত্র। ইহার বিবিধ চিত্তাকর্ষক কারণ সমূহ নিয়ে উদ্বৃত 

কর! হলো।-_ 

0১) বহু ধনী পরিবারে একটি মোটর গাড়ি, একটি আযলসেসিয়ান 

কুকুর, একটি স্থুগায়িক। কুমারী কন্ত। [ নিজের ন1! থাকলে ] পালন এবং 

একজন গুরু পোষণ একগ্রকারের বিলাস মাত্র । বহু ব্যবসায়ী এইগুলির 

সছিত একজন অবসর গ্রা্ত উচ্চপন্দী বাজকর্মচারীকে নিশ্রয়োজনে 

নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কোনও এক কর্মে হাল করেন। এই ধরনের 

পরিবারের সংখ্যা অবশ্ত এখনও নগণ্য! তবে এদের অস্তিত্ব এই শহরে 
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আছে। এরা এগুলিকে অর্থোপার্জনের আড়কাঠি রূপেও ব্যবছার 
করেন। এতছার! এরা বহু নির্বোধ ব্যবসায়ী এবং রাজপুক্ুষদের 

গ্আয়তে আনেন। 

(২) বনু দুর্বলমতি লোভী গৃহস্থ এদেশে আছেন। এব]! সটকাট্ 

দ্বার! হল্লায়াসে বা অনায়ামে জীবনে উন্নতি করতে চান। এই সকল 

স্বার্থাত্বেধী মানুষ তাদের নিজেদের এবং পুত্রকন্তা্দের উন্নতির চিস্তাতে 

সদ! উদ্বি্। এই সময় বহু ভ্রাম্যমাণ সাধূদের নিধুক্ত আড়কাঠি 
তাদের সকাশে প্রস্তাব করে- পারে! আপনি এতে চিস্তা করে কষ্ট 

পাচ্ছেন! অমুক বাবার কাছে গেলে একটা না একটা পম্থা 

তিনি বাতলে দেবেন। এমন কতো দরিদ্র লোক ও'র সংস্পর্শে এসে 

ধনী হয়ে গেল' ইত্যার্দি। এই সকল স্বার্থপর অভাবী ও উচ্চাকাজ্জী 

ব্যক্তিদের উপর বাক্-প্রষ্নোগ দ্বার! প্রভাব বিস্তার কর! সহজ। 

[ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উক্ত “সম্মোছন বিদ্ভা" শীর্ষক আখ্যান 

ভাগ ভ্রষ্টব্য।] 

এই সকল গুরু বেছে বেছে ক্ষমতাবান রাজপুরষদের 

শিষ্য করতে উদ্বুখ থাকেন। একের মাধ্যমে এরা রাষ্্ীয় 
শাসন কার্ধে পর্বস্ত হস্তক্ষেপ করেছেন। এদের আশীর্বাদ 

ভিন্ন বু অফিসারের প্রমোশন পর্যন্ত বন্ধ হয়। এর ফলে 

বু অধস্তন অফিদার এ বিভাগীয় কর্তার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। কিন্তু এ মহাকর্তার অন্তত বদলি হওয়] মাত্র তারাও তার 

শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন। অতি উচ্চ পদের কর্মকর্তার গুরু গ্রহণ ও পালন 
আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা উচিত। বধু ক্ষেত্রে বহব্যক্ির চাকুরিতে 

স্বাভাবিক কারণেই উন্নতি হয়। তবুও আমি এইরূপ এক সদা প্রমোশন 
প্রা আবাগা-মন্ত শিষ্কে তীর এ প্ররঞ্চর গুরুকে তিরন্বার কে 
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বলতে শুনেছি -'আমিই তোকে তৃলেছি, আমিই তোকে নামাবো? ।. 

এই ভত্মনার বাণী শুনে এ শিষ্য ঠক ঠক করে ভয়ে কেপে উঠেছিল। 

বলা বাহুল্য, এই লব ছুর্বলচিত্ত ব্যক্তির1 অন্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃ্িত্তার 
পরিচয় দিলেও মনের এ একটি কেন্দ্রে তার! একপ্রকার পাগল মাত্র ।. 

এ সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড আঘাত কিংবা যুক্তিপূর্ণ বাক্-প্রয়োগ হ্বারা' 

এর] নিরাময় হন। এদের মধ্যে এমন গুরু অন্বেষী ব্যক্তি আছেন 

ধার পথে-ঘাটে ভিখারীদের মধ্যে গুরু অন্বেষণ করেন। এই সমস 

[ মনোবিকাবের ] ঘষে কোনও চতুর ব্যক্তি এদের গুরু হতে পারেন। 

[ একজন তান্ত্রিক সাধক ছূর্ঘটনা নিবারণ মাছুলী বিতরণ 

করতেন । কিন্তু, নিজেই একদিন ছুর্ঘটনাতে জখম হলেন। এ সম্বপ্ধে 

দিজ্ঞাসিত হলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন_-'এতে আমার মৃত্যু 
হতে পাঁবতে।। কিন্ত, কবচেব জন্য দ্বল্প আঘাতে পবিজীণ পেলাম 1, 7 

(৩) হঠাৎ শোক ও দুঃখ পেলে মানুষ অস্থির-মনা হয়। এই 

সময় তার্দের চিত্তচাঞ্চল্য চরমে উঠে । কারুর পুত্র, কন্ত। বাসীর 

মৃত্যু হলে মানুষের মধ্যে ধর্মতাবের উদয় হয়। এ সময় তার! 

পরলোক সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাহথ হয়ে উঠে। এ সময় তাদের মনে 
একটু মাত্র শাস্তি থাকে না। আবেগের মুখে তারা এক স্থানে 

স্থির হয়ে বসতে পর্যস্ত পারে না। এইবূপ মানসিক অবস্থাতে পাগল 

হয়ে লোকে গুরুর কবলে পড়ে। ঠিক এই সময় গ্রবঞ্চকর! তাদের 
মুখে ধর্মীয় মাদকের পাত্র তুলে ধরে। 

[ এদেশে এক শ্রেণীর সাধারণ দালাল, ইনসিওযেক্স, এবং বাবপায়ী 
এজেপ্ট আছেন। এরা খদ্দের সংগ্রহার্থে বু ধনী ব্কিদেক সাথে 

আলাপ করার জনে লজ. ও' ক্লাবের মেঙ্ার হম। ঠিক এ একই 
উদ্দেন্তে-বছ-শিষা-সহল ওকদের: হশিখা হত: এরা অন্যান্ড ধনী মীছূক. 
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ও সরকারী কর্মীদের গুরতাই হন। এরা জানেন যে ধর্মীয় কারণে 
এই সকল গুরুভাইগণের পরম্পর পরস্পরকে সাছাধ্য করার নৈতিক 

প্বায়িত্ব আছে। সাক্ষাংভাবে সরকারী কর্মীদের উৎকোচ ন৷ দিয়ে 
গুরুকে তাদের সমক্ষে অর্থ প্রদান করে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কার্ধ 

এঁ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের হারা করিয়ে নিতে পারেন । কয়েক 

ক্ষেত্রে গুরুদেবকে খুশি করে তার ত্বারা স্ৃপারিশ করানোও যেতে 

পারে। বহু বিপথগামী যুবক আছে যার] গুরুভাই রূপে গুরুভম্দীদের 

সাথে অবাধ মেলামেশার হথযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে তার! গুরুর 

আশ্রমে ঘন ঘন যাতায়াত করে। অভিভাবকর! রাজি না হলে এরা 

তাদের উপর গুরুর আদেশ সংগ্রহ করে অসম বিবাহে তাদের সম্মতি 

আদায় করেছে। ] 

সাধারণ ভাবে এদেশে এক অন্ধ বিশ্বাস আছে ঘে গুরুত্যাগ করতে 

'নেই। অর্থাৎ তাদের মতে গুরু কারুর ছু'বার হুতে পারে না। অবশ্য 

এর ব্যতিক্রমও দেখা! গিয়ে থাকে। এক স্থশিক্ষিত ব্যক্তিকে পূর্ব 

গুরু ত্যাগ করে অন্য গুরু কাড়তে দেখে আমি অবাক হুই ও তাকে 

'এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রলোক এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর 

দিয়েছিলেন_-“একজন ভালে মাস্টারের কাছে আমি পড়ছি; কিন্ত 
তার চাইতে ভালে৷ অন্য মাস্টার পেলে কি তাকে আমর! গ্রহণ করি 

না? কোনও কোনও ডাক্তারদের মত ঠগী গুরুরাও শিষ্য ভাঙাতে 

পরস্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে থাকেন। 

এই সকল গুরু ও .সাধূগণ কতদূর পর্ধস্ত সর্বনাশ করতে সক্ষম 

তা নিয়ের বিবৃতিটি হতে বুঝা যায়। বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ 
"এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানধোগ্য । 

“হঠাৎ দেশে ফিরে শুনি যে আমার শ্বশুত়ালয়ে এক লন্গ্যাসীর 
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"আবির্ভাব হয়েছে। আমার শাশুড়ী, শ্যালিকাহয় এবং সেই সঙ্গে আমার 
স্বীও সাধুসেবায় নিযুক্তা। এমন কি, তাদের আহার-নিদ্রারও সময় 
নেই। প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করা মাত্র আমি এ বিষয়ে ঘোরতর 

প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোনও লোক ত দুরের 
কথা, আমার নিজের স্ত্রীকে পর্বস্ত নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই না। একদিন 

শ্বশুরমশাই আমার শিশু শ্যালকটিকে ধমক্ দিয়ে বলছিলেন, “হতভাগা, 

পড়াশুন! করছিস্ না, খাবি কি করে?” প্রতাত্তরে আমার এ শ্যালকটি 

সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, “কেন? গুরুগিরি করে ? 

আমি অবাক হয়ে ভাবি ষে এতটুকু একটি বালকও ঘা সহজে 

বুঝেছে, তা আমার শ্বশুর মশায়ের মত জ্ঞানী ও গ্রণী লোক 
এবং তার মত অন্যান্ত বয়স্ক ব্যক্তির! বুঝছেন না কেন? এরপর 
আমি ওৎম্ুকাজনিত এর প্রক্কত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। 

আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাধুবাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে 

আমাকে এইরূপ অভিশাপ দেন, “নির্বোধ অবিশ্বাসী । শীগ্রই তোর 

সর্বনাশ হবে। এর মাস ছুই পরে আমার একমাত্র জামাতা মারা 

যায়। কন্তা আমার বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসে এবং মাতার নির্দেশে 

মেও সাধূসেবায় নিযুক্ত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্তেও সকলে আমাকেই 
দায়ী করে। এর কয়েকদিন পরে আমার মধ্যম পুত্র ট'ইফয়েড, 
রোগে আক্রাস্ত হয়। এর ফলে আমার উপর আরও ভীষণ পীড়াগীড়ি 

চলতে থাকে । সকলেরই মতে আমার সাধুবাবার কাছে ক্ষম! তিক্ষা 
করা উচিত। এ সাধুবাবা কিন্তু কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করেন না। 

তিনি বলেন যে, আমি নীচে হ'তে ওপর পর্যন্ত প্রত্যেকটি সিড়ি 
জিহ্বা! দ্বারা চেটে চেটে উপরে উঠে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে 

তিনি আমার পুত্রের জীবন বক্ষা করতে পারেন। সাধুবাবা তখন 
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ত্রিজলের একটি নিরালা কক্ষে বাস করছিলেন । আহি নিপা হগ্নে 
অর্বনুন্ধ আটাক্লটি সিঁড়ির ধাপ জিহ্বার হবার! চাটতে চাটতে উপরে 
উঠি। অপত্যলেহে আমি তখন এমনিই অন্ধ যে আমার একবারও 

মনে হ'ল না যে, সাধু-সন্াপীর কোপ ব্যতিরেকেও এইরূপ কত 
দুর্ঘটনা ঘরে ঘরে ঘটে থাকে । আমার এই কচ্ছসাধনা বোধ হয় 

সাধুবাবাকে নিরুদ্ধেগ করতে পেরেছিল। সন্বষ্ট হয়ে তিনি আমার 
গৃহে এসে রুগ্নপুজের শিয়রে বসলেন। তিনি আমার স্ত্রীর সাহায্যে 
আমার পুত্রের চিকিৎসাতে নিযুক্ত সকল ভডাক্তার-বৈস্যকে বিদ্বাপ্ন 

করলেন। অপর কাহারও সাহাধা ব্যতিরেকেই তিনি আমার পুত্রকে 

নিরাময় করতে সক্ষম। ভক্তদ্দের সকাশে সাড়ম্বরে তিনি এইরূপ 
বারতা প্রচার করতে থাকেন। ইন্জেক্শন্ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 

আমার পুত্রের অবস্থা খারাপ হতে আরও খারাপ হতে লাগল। সেদিন 

সক্ধের সময় ঘরে ঢুকে দেখি পুত্রের আমার শ্বাস আব্ত হয়েছে। 

এই দেখে আমি এ সময় ক্ষেপে উঠে তখন সাধুকে শুধাই, 'একি ? 
এ ধে শ্বান আরম্ভ হয়েছে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে খেক্রে 

উঠে সাধুবাবা আমাকে বলেন, 'দেখতে পাচ্ছিস্ না! ওকে নিয়ে 
হাচোড়-প্যাচোড় হচ্ছে। অর্থাৎ মে একদিকে টান্ছে, আর আমি 

একদিকে টান্ছি। এরপর আমি বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে 

নাধূবাবাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিদ্ে বাড়ি থেকে বার করে দেই। 
এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে আমি ছুইটি পরিবারকে রক্ষা 

করি। পরে জানতে পারি সাধুসেবার ব্যয় বাবদ এক বৎসরের মধ্যে 
স্ব্ুপনমশাই-এর বসত বাটীট! পর্বস্ত বন্ধক পড়েছে। নগন্ধ টাক খ! 

কিছু ছিল, তা তো ও'র গর্ভে গেছেই, এমন কি ও'র জহি-জসাগুলণ 
পর্যন্ত নীলামে উঠেছে।” 
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এইবার কেন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সময় সময় সাধৃভক্ত হয়ে উঠে 
সেই সম্বন্ধে আলোচন! কর! যাক। 

দৈহিক রোগের ন্যায় মান্য বন্ুপ্রকার মানসিক রোগেও ভুগে 
খাকে। মানসিক রোগ দৈহিক রোগ অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর । 

কিন্তু মানসিক রোগকে আমরা রোগ রূপে স্বীকার করি না, 
পুরাপুরি পাগল না হয়ে উঠলে অনেক সময় এই সকল 
'মানসিক রোগ দৈহিক রোগ বূপেও চালু হয়। এই মানসিক রোগের 

বিষয় রোগীর! পর্ধস্ত ত্বীকার করতে চায় না। দিনের পর দিন মনেন্র 
মধ্যে একট! নিদারুণ অশান্তি নিয়ে তার! এই রোগে তুগে । কিন্তু 

লজ্জায় এই রোগের কথ! তারা কাউকে বলে না। এই কথা! বনতে 
পারনে তার! নিরাময় হতে পারতো, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার ঘারা এর 
ওষধের সন্ধান ষিলত | আমি এমনও বহু রোগীকে জানি যে গার 

রোগের কথা অপরকে বলার পরেই ভাল হয়ে উঠেছে । এই বলতে 
নাপারাই ছিল ভার মানসিক অশান্তির একমাত্র কারণ। অনেকে 
এই সব মানসিক রোগ স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা সারিয়ে ফেলে । কারও 
বা পরবাকৃপ্রয়োগের [০৪০1৫ 90£859100) ] প্রয়োজন হৃম্ব। 

ব্যর্থ. আশ! আকাঙ্ক্ষা, দমনীত স্পহা বা ইচ্ছা এবং দষনীত 
[ £২০955550 ] ভয় বা দমনীত যৌনবোধের কারণে এই সব রোগের 
উৎপত্ি হয়। হঠাৎ শোক বা ভয় পেলেও এই সব রোগ এসে 
খাকে। এই সকল রোগ সাধারণতঃ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে। 

প্রথম ক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ চিত্ত মান্গুষের অপরাপর চিন্তায় 

উর্ধে উঠে মানুষকে নিয়ত আখাত হানে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যা্ষের 
মন কোনও একটি চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। একটি 
পর কটি চিন্তা তার মনে এলে মূহ্সহঃ তাকে বিয্নক কনে । এইছখ 

অ ২--৯ 
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অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। কয়েক ক্ষেত্রে ভগবৎ 

জিজ্ঞাসাও মানুষের মনকে উত্ত্যক্ত করেছে । মৃত্যুর পরের কথ। তারা 

জ্ঞাত হতে চাঁষ। বহু বৃদ্ধের মন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সাত্বনার বাণী 

কামনা করে। স্ববাকৃপ্রয়োগে এই রোগ পারাতে মানুষ অক্ষম হলে 

অনেক সমষ তার! তাদের এই মানসিক রোগের কথা সাধু-সন্র্যাসীদের 
বলে বসে; চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলে মানুষ সাধু বা গুরুর কাছে 

আসে। এই গুরু বা সাধুগণও মানুষের এই সকল দুর্বলতা সন্বম্ধে 
ভাল বপেই অবগত থাকেন | এরা তখন নানারপ বাক্-প্রয়োগ 

ঘারা এই সকম রোগ বা অশান্তি হতে মানুষকে মুক্ত করে দেন। বলা 
বাহুল্য যে, কোনও আত্মীয়ম্বজন দ্বারাও এই কার্ষটি স্থচারুরূপে সম্পন্ন 
হতে পারত। কয়েক মিনিট বাক্-প্রয়োগ এবং কারণ নির্দেশের পব 

রোগী এমনিতেই নিরাময় হয়ে উঠে । এজন্যে সাধু-সন্ন্যাসীর দরকার 
হয় না। এই ভাবে নিরাময় হওয়াষ পর মানুষ এই সব 
সাধূদের অত্যত্তরূপ অনুগত হয়ে উঠে। অনেক সময় এই সব 
চিন্তারোগ ব! অশান্তির পুনরাবির্ভাবও হয। মান্য তখন পুনরায় 
উপকারী সাধুটির কাছে' আসে । পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ব! ভাইটামিন 

এবং হুরমনের ঘাটতিতেও এরপ দ্নারবিক ও মানসিক (রাগ হয়। 

কোনও কোনও সাধু বাকৃ-প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে এই সব 
মানসিক রোগ সৃষ্টি করেন । মানুষের মন এই ভাবে অতি মাত্রাতে, 

' অশান্ত হয়ে উঠলে সেই সাধু আবার উপ্টা বাক্-প্রয়োগ দ্বারা ডাকে 
নিরাময় করে বশীভূত করেন। 

বহু ব্যক্তি ম্যাজিকের মারপ্যাচ দ্বারাও এই অপকার্থ 

করে থাকেম। ম্যাজিক মাত্রই হাত সাফাই বা কডকগুলি রসায়ন 
স্রব্যের মারপ্যাচ মাত্র । একথ1 বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের, 
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জানা আছে'। এই ম্যাজিকের সাহায্যে কোনও কোনও সাধু নানান 
গন্ধ বার ক'রে গন্ধ-বাবা সাজেন এইরূপ ভেম্কির সাহায্যে 

অলৌকিক শক্তি দেখিয়েও কেহ কেহ শিষ্তদের বশীভূত্ত করে থাকেন। 
শিষ্যদেব বশীভৃত করার জন্তে সাধুবাবারা আরও একপ্রস্থ এগিয়ে 

যান। পরপুরুষ সাহচর্ধের স্প্হা প্রায় সকল মেয়েদের ভিতরই 

কম-বেশি বর্তমান থাকে । বল] বাহুলা, এই বিশেষ স্পহা' স্ত্রী 

মাত্রেরই আদিম স্পহা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তার এই 

আদিম স্পহা ত্যাগ করেছে । কিন্তু তা হলেও যে কোনও ছুবর্প 
মুহর্তে সে এই বিশেষ স্পহাঁব কবলে পুনরাষ পড়তে পারে। ভয়, 

ভাবনা, আত্মসম্মান এবং কর্তব্যবোধ মানবীকে তার এই স্বাভাবিক 
স্পহা হতে রক্ষা করে। অপবাধ-বিজ্ঞানের তৃতীয় এবং 

প্রথম খণ্ডে বিষয়টি সম্যকবপে আলোচিত হয়েছে । এক্ষেত্রে 

উহার পুনরুগ্লেখ নিশ্রয়োজন | গুরু-সেবার মধ্যে লজ্জাবোধের কারণ 

নেই। মেয়েরাও এই স্থযোগে তাদেব এই সপ্ত স্প্হার [ গুরুসেবা 
দ্বারা] উপশম ঘটায়। তবে উহা অবচেতন মনের মধ্যেই অধিক 

ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে । বাহিরে বা চেতন মনে উহা কদাচিৎ প্রকাশ 

পায়। তবেতাদের মনে এই ইচ্ছা বাস্পহা প্রকাশ পাওয়া ব। 
না পাওয়া নির্ভর করে প্রায়শঃ গুরু বা সাধুর বয়স বা ইচ্ছার উপর। 

আমলে বাক্-্্রয়োগ এবং অভিনষ দ্বারা সাধু-সন্ন্যাসীরা শিষ্য ও 

শিষ্যা্দের বশীভূত করেন। এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প 

উদ্ধৃত করলাম । এই গল্পটি হচ্ছে আমার শোনা একটি গণপল্প। এর 
সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলেও এর বৈজ্ঞানিক দিকটা কখনই. 
অবিশ্বান্ত নয়। সাধু বাবাদের প্রচারকগণ [০০] মূখে দৃখে 
এইরূপ বছ গল্প রচনা! করে ভা রটনা করেন। অন্ত দিকে সাধুদের 



অপয়াধ-বিজ্ঞান ১৩২ 

বিপক্ষ পক্ষীয়রাও বনু অহ্রপ গালগঞ্স সমূহ এতৎসম্পর্কে প্রচার 
করেছেন। 

“অমুক ট্রিট দিয়ে আমি গন্তব্য স্থানে যাচ্ছিলাম । হঠাং আমি 
দেখি সামনে এক সাধূবাবা। থমকে দাড়িয়ে তিনি একটা খড়ি দিয়ে 
রাস্তার এপার হতে ওপার পর্ধস্ত একটি দাগ কেটে দিয়ে চেঁচিয়ে 
উঠলেন, 'ভো ভাই সব! মাত যাও উধার। যো উধার যায়েগা উ 

জল যায়গা! ঠিক এই সময় একজন পোস্টাল পিওন এসে সেখানে 
হাজির। মানা সত্বেও এগিয়ে যাওয়া মাত্র সাইকেল সমেত ছিটকে 
পড়ে সে কেঁদে উঠল, “ওরে বাবা জলে গেলাম, ওঃ তার হাতের 

যনিঅর্ডার কর্ণ ও তার টাক! কয়টাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । সে 

ভাড়াভাড়ি উঠে পড়ে সরকারী টাকা-কড়ি ও কাগজপত্র রাস্তা থেকে 
উঠিয়ে নিয়ে সাইকেলে মৃহসূহঃ ঘটি দিতে দিতে উত্ব্বাসে ছুট দিল। 
এর পর খড়ির দাগের ওপারে আর কেউ এগুতে সাহস করে না। 

দেখতে দেখতে সেখানে প্রায় ছুই শত লোকের বিরাট ভিড় জমে গেল। 

এর কিছুক্ষণ পরে সেখানে এসে হাজির হলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। 
হাতে তার দধির হাড়ি ও সনেশের ঝুড়ি | আমরা অনেকেই তাকে - 

ওপারে যেতে মান! করলাম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা! করেই কারও কোন 

মানাই কানে নিলেন না । “যত সব--বলে তিনি দাগের ওপারে একটি 

মাত্র পা বাড়িয়েই জলে মলুম, জলে মলুম' শবে উপুড় হু'য়ে পড়ে 

গেলেন। তার হাতের- দঘধি ও সন্দেশের পাত্র ছুইটিও চুরমার হয়ে 

রাস্তার উপর ভেঙে পড়ল। এর পর সেখানে এসে হাজির হলেন 
একজন আ্যাংলেো সাহেব ও তার মেষ। গটগটুকরে এগিয়ে এসে 

গ্বাগের ওপর পা! দেওয়! ষাত্র তারাও এক লাফে পিছিয়ে এসে লমশ্বন্ে 
চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ যাই গডবারনিং সেনসেশন এর পর সাধুবাবা, 
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একটু হেসে দাগটা পা দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, “ঠিক হায়, হো! গিয়া । 
আপ লোক যানে শেক্তা আভি। ততক্ষণে সেখানে প্রায় হাজার দশ 

লোক এসে জমেছে । এরপর সাধুবাবা লম্বা লম্বা পা ফেলে মাইল 
খানেক হেটে এসে তার আস্তানায় উঠলেন। সাধুবাবার পিছম 
পিছন ভার আস্তানা পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক লোক এসে গেল। 
আস্তানার ভিতরকার একটা হলঘরে গায় জন দশ-বারে! ভক্ত তার 

জন্যে অপেক্ষ! করছিলেন। তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে, 
সাঞ্থবাবার বয়স নাকি একশ সাতাম্্র বৎসর । কায়কল্পের দ্বারা নাকি 
তিনি এত অল্প বয়ক্কের মত রয়ে গেছেন । তা ছাড়া ধ্যানে বসার সময় 
নাকি তিনি মাটি হতে প্রায় ইঞ্চি ছুই উপরে উঠেন! এছাড়া এর 
কাছে নাকি লর্ড ক্লাইভের লেখা একথানা চিঠিও আছে। 
চিঠিখানাতে লর্ড ক্লাইভ তাকে মাই ডিয়ার ইয়ং সন্ন্যাসী” বলে 
সম্বোধন করে তার কাছে তিনি সাহাষ্য ভিক্ষা করেছিলেন, ইত্যার্দি 
এয পর দেখতে দেখতে হুলদ্বরে সাজানো রেকাবিগুনি সিকি, আনি ও 
টাকাডে ভত্তি হয়ে উঠতে থাকল। 

আষি প্রত্যহই এসে এই সাধুকে একবার করে দর্শন করে যেতাম। 
এর কয়দিন পরে সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত হলো | সাধুযাবা 
নাঁকি একজন ফেরার খুনে আবামী, তারা তাকে গ্রেত্ার করতে 
এসেছেন । পুলিশের ধমকে সাধুবাবা মিনতি জানিয়ে বলে উঠলেন, 
“কেন ক্কার আমাকে দিক্ করছেন? সবশ্তুদ্ধ এ কর়দিনে আমার 
আয় হয়েছে মাত সাত শ' পঞ্চাশ । এ থেকে আমাকে সেই 
পিওনটাকে দিতে হয়েছে দেড় শ' টাকা। খাবার শুদ্ধ পড়ে" 

বাওয়! প্রো ভত্রলোকটিকে আমি দিয়েছি আড়াই শ' টাকা। 

এ ছাড়া দেই সাহেব ও ভার মেমসাছেবকে দিতে হ'ল এক'শ করে ছুই 
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শ' টাকা। এই সব পধরচ-খরচা বাদে আমার ভাগে পেয়েছি কুল্পে 
মাআ দেড় শ' টাকা। হুজুর এবারকার মত ছেড়ে দদেন। আসলে 
আমার কপালটাই হলো মন্দ। তা না হলে একটা মাসও সবুর 

সইল না, আপনাদের--” 
এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি হয় তা*হনে বড় 

বড় ব্যারিস্টার, প্রফেসার, হাকিম এবং জমিদাররা, এন কি ধুরত্ধর 
ব্যবসাদাররাও এই সব সাধুবাবাদের ভেক্ষিবাজিতে ভুলে যান কেন ? 
এর উত্তরে এইরূপ বল] যেতে পারে £ মানুষের মনোদেশে অনেকগুলি 
কেন্্র বা পর়েষ্ট থাকে। একটি কেন্দ্রে সে মূর্থ রোগী পাগল হলেও 
অন্তান্ত পয়েপ্ট বা কেন্দ্রে সে একজন সহজ বা স্বাভাবিক মানুষই থাকে । 
খান বিশেষের চাকার অনেকগুলি পৌক [ ০০৮৩ ] বা কাটি থাকে, 
এর একটি পৌক্ কেটে বা ভেঙে গেলেও চাকাটি সমান ভাবেই ঘুরে 
থাকে। কোনও কোনও ক্ষে্জে একটু-আধটু খটু খট্ শব হয়, এই যা৷। 
এই' ভাবে মনের একটি কেন্দ্রে মানুষ দুর্বল থাকলেও তার অপর 

কেন্ত্রগুলি সবলই থাকে । এজন্ত অপরাপর বিষয়ে তাদের সহজ 
মানুষের মতই দেখা যায়। - 

এই সকল সাধু-সন্্যাসী বা গুরুদেবেরা অনেক সময় বিকল্পের 

পাহায্যেও মান্ধষ ঠকিয়ে থাকেন। বিকল্প দ্ই প্রকারের হয়, যথা 

(১) বহিবিকল্প, (২) অন্তবিকক্প। রজ্জু-সর্প, মায়া-মরীচিকা প্রসৃতি 
বহিবিকল্পের [1115510 ] দৃষ্টান্ত । এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিকল্প ভূল 

দেখ] ] চক্ষু হ'তে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অস্ক দিকে অন্তবিকল্পের 
[1১811937550] মধ্যে কোনও রূপ বিষয়বস্তর অস্তিত্ব থাকে না। 

অস্ত্রবিকল্পের বিষয়বন্ত চিন্তার দ্বারা মত্তিফের মধ্যে জাত হয় এবং পরে 
উহার ছবি মস্তি হ'তে চক্ছ্র দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় 
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আমর] ভূত, বিভীষিক! প্রভৃতি দেখে থাকি। কেহ কেহ এই অবস্থায় 
দ্বত্ব আরাধ্য*'দেবতার অলীক ছবিও দেখে থাকেন । অর্থাৎ কি'না 

প্রথম ক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্প বা বজ্ঞ, 

কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না। অথচ মাস্ুষ ভূলে সর্প দেখে থাকে। 

তাদের উত্তপ্ত মস্তিষেব কারণেই এইরূপ 'ঘটে। এই ধরনেব ভুল 

পরিদর্শনকেই আমবা অন্তবিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীরা মানুষের 
এই সব স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তার প্রায়ই 

কখনও বাকৃপ্রয়োগ [. 5985০৭01097 ] দ্বারা কখনও বা হাত সাফাই বা 
ম্যাজিকের সাহায্যে দুব'ল-চিত্ত মানুষের মধ্যে বিকল্পেব সৃষ্টি ক'রে নানা 

বপে তাদ্দের ঠকিয়ে থাকে । মাদক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, দুশ্চিন্তা 

এবং নিত্রাহীনতাব কারণেও অন্তবিকষ্পের সৃষ্টি হয়। এইবপ অবস্থায় 

কোনও কিছু চিত্তা করা মাত্র উহার একটি ছর্বি মস্তিক্ষের মধ্যে জাত 
হয়ে থাকে। আমরা প্রায়ই দেবতার ছুয়ারে হত্যা দিয়ে ওষধ লাভের 
বা স্বপ্রদেখার কাহিনী শুনে থাকি--বল। বাহুল্য, ইহাও এক প্রকারের 
অন্তবিকল্প মাত্র। এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে 
দিলাম। 

“বৃদ্ধা মহিলাটি পুত্রের রোগ নিরাময়ের জন্তে প্রায় সাত মাইল হেঁটে 
আমাদের ঠাকুর বাড়িতে এসে পৌছান। এ ছাড় নিয়ম মত সমস্ত 
পথ তিনি ভূমি চুম্বন করতে করতে এসেছেন । এ সময় পথশ্রমে তিনি 
অতিমাক্সাতে ক্লাস্তভ। অতি পরিশ্রমের ফলে পেশীসকল তার অসাড় 

হয়ে এসেছে । ভার উপর তার তিন দিন তিন রাত উপবাস ॥ এই 
সময্ন ভার মানসিক অবস্থা কিরূপ হ'তে পারে তা সহজেই অহথমেক্। 
এই হ্ুযোগে চরণান্থতের নামে তাকে আমরা মাদক ভ্রব্য সেবন কারয়ে 
দিই। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা মন্দিরের দুয়ারে শুয়ে পড়েন'। ভিনি 
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এইভাবে শুয়ে পড়ে হত্যা দেবার পৃবঁক্রেই যদি তাকে বাক্-প্রয়োগ 
[ 588850107 ] ঘ্বারা বলে দেওয়া যায়, যে তিনি এই দেখবেন বা 

শুনবেন ত1 হলে স্বপ্নে তিনি সেই সবই দেখেন বাশুনেথাকেন। 

সাধারণ নিয়মান্গুসারেই এইরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু পূজারীরা সকল 
সময়ই এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন না| কারণ তারা জানেন যে 

ৰাহ জ্ঞান শুন্ধ হয়ে শুয়ে পড়লেও এই অবস্থায় মানুষ বহির্জগতের 

সহিত একেবারে সম্পর্ক শুন্ত হয় না। আমি একজন তথাকথিত 

জাগ্রত দেবতার পৃজারী। তাই বিশেষ সত্যটি সন্বদ্ধেও আমি অবগত 

ছিলাম। বৃদ্ধা হত্যা! দিয়ে শুয়ে পড়ার পর আমি রাত্রিষোগে তার 
কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকি, “অয়ি বৃদ্ধা, ভয় নেই। তোমার 
পুত্র নিরাময় হুবে। পুকুর পাড়ের সিশ্ড়ির শেষ ধাপে একটা শিকড় 

আছে। সেটি নিয়ে পিষে তাকে খাইও।' চিন্তাক্লি্ট বৃদ্ধার এটু 
সময় অল্পমাজ জ্ঞান ছিল। চোখ বুজে আমার বকথাগুন শুনার 

পর সে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে আমরাও বথাস্থানে বৃদ্ধার জন্তে 

শিকড়টি রেখে এলাম। কোনও কোনও সময় আমরা এই সকল 

ব্যক্তিদের হাতের মুঠার মধ্যে ওষধাদি গুজেও দিয়ে থাকি। অকন্মাৎ 
ক্লান্ত অবস্থায় মন্তিফ বিকারেয় কারণে আমাদেয় এই কারসাজি তারা 
বুঝেও বুঝতে পারে না। বহক্ষেঅে আগে-ভাগে সাজেসশন দিয়ে 

রাখলে বিশ্বাসী লোক তাই স্বপ্ন দেখে । এমন কি অপরে যা দেখেছে 

ব1 পেয়েছে বলে সে শুনেছে--তাই সে আশা করে এবং তা সে স্বপ্নেতে 

দেখে । অনেক সমর স্ববাকৃ-প্রয়োগ স্বারাও সফল ফলে। শ্ববাক্- 

প্রয়োগের [ ৪০/০-৪8৪৪৩৪৫০০ ] কারণে তার! স্বপ্ন দেখে, অমুক 

জায়গায় গেলে সে একটা কিছু পাবেই। কথিত জারগায় গিয়ে লে 

“য। কিছুই” দেখে, ভার যনে হয় “তাই” যেন সে ত্বপ্রে দেখেছে । ভ্রব্যটি 
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সম্বন্ধে অবসাদ-্রাক্ক দেহে পুনঃ পুনঃ চিত্ত কর! মান মনে গ্রব বিশ্বাস 

হয় যে সেই ত্রব্যটিই সে স্বপ্নে দেখেছে । এই কারণে হত্যা দিতে 
আসা ভক্তদের আশে-পাশে আমর নানারপ ত্রব্যাদি ছড়িয়ে রাখি । 

হত্যা দেবার পূর্ব হতেই সে এ সব ত্রব্য দেখে বটে, কিন্ত 
মনোবিকারের কারণে উহা তারা সেই সময় দেখেও দেখে না' 

আসলে এ সব ব্রব্যা্দির শ্মতি তাদের অবচেতন মনে থাকে । ঘুমন্ত 
অবস্থায় তাদের অবচেতন মন হ'তে সেই সকল ত্রব্যের শ্তি ছুপ্রের 
মধ্য দিয়ে চেতন মনে উপনীত হয়। এই কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্রে 
দেখ। ভ্রব্য ভার হাতের মুঠার কাছে পড়ে থাকতে দেখে তার! অবাক 
হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ সময়ে বলে উঠে, “বাবা 
দেবাদিদেব ! দয়া ভা হলে তুমি করলে, বাবা। হত্যা দেওয়ার' 

দ্বারা স্বপ্না ওবধাদি প্রাপ্তির যূল তথ্য আসলে এইরূপই হয়ে থাকে ।” 
[ বহু সাধু ষ্টেশন হতে বহু দুরে আশ্রম করেন । পথেতে যাত্রীদের 

মধ্যে বু ছদ্মবেশী চর থাকে। এর] তাদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে 

তাদের উদ্দেশ্য জেনে তা সাধু বাবাকে পূর্বাহে জানিক্নে 'দেয়। বহক্ষেত্রে 
এই উদ্দেশ্যে এদেরকে আশ্রমে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়েও রাখা 

হয়েছে ।] 
এতমৃব্যতিরেকে বহু ব্যক্তি নিজের মনকে ও অপরকে বুঝানোর 

জন্তে এ বিষয়ে বহু মিথ্যে কথাও বলে থাকে। এগুলিকে বলা হয় 

প্যাথোলজিক্যাল লাইস। | 
এইযান্ন এই সম্পর্কে আমাদের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, 

আচ্ছা! তাই যদি সত্য হয় তা হলে এই খ্বপ্লা্ঘ ওযধাদির দ্বার! বয় 
সময় মানুষের ব্যাধি আদি নিরাময় হয় কেন? এর উদ্ভর প্থস্প 

এইন্ধপ বলণ ষেতে পারে, হ্যা, কদাচ রোগ সারে বটে! কিস্ত'তা সারে, 
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কেবলমাত্র বিশ্বাসের কারণে বা মনের জোরে ॥ বিশ্বাস মানুষের দ্ধায়ু 
সকল সতেজ করে .তুলে। স্ায়ু সকল এইভাবে সবল হওয়ায় 
দেহাভ্যপ্তরের প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি কর্ণতৎপর হয়ে উঠে এই 

কারণে সময় সময় একমাত্র বিশ্বাসের কারণেও মানুষকে নিরাময় হতে 
দেখা বায়। এছাঁড় অধিকক্ষেত্রে মানসিক রোগ সকল দৈহিক রোগ 

বূপে চালু হয়ে ষায়। দৈহিক রোগ বিধায় আমরা দৈহিক রোগের 

চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফলও পাই না। উদর এবং হৃৎপিণ্ডের 

রোগের যুলে প্রায়ই মানসিক রোগ থাকে । এই অবস্থায় এই সব 
মাছুলি মন্ত্র আদি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রোগীদের নিরাময় 

করতে সক্ষম হয়। এইভাবে চিকিৎসা বিন। অর্থ ব্যয়ে পাড়াপড়শী 
আত্ীয়স্বজনরাও করতে সক্ষম। উদাহরণত্বরূপ নিয়ে একটি 

উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দিলাম। 
“আমার কোন এক প্রতিবেশী বহু বৎসর ধরে শ্বীস[ হাপানি ] 

'রোগে তুগছিলেন। আমি বাক্নপ্রয়োগ দ্বার] তার এই রোগের চিকিৎসা 
কর্তে মনস্থ করি। একদিন কথোপকথনের সময় আমি তাঁর কাছে' 

'একটি অলীক গঙ্পের অবতারণ। করি, “দেখুন ! একজন বড় বৈজ্ঞানিক 
টুই বৎসর আগে ভারতবর্ষে এসে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে 

'একটি মুল্যবান হীরক খণ্ড সংগ্রহ করেন। এই হীরক খণ্ডটি তার গ্রাও্ 

হোটেলের কক্ষ থেকে চুরি যায়। আমি অতি কষ্টে তদন্ত দ্বারা এই 
মুল্যবান হীরক খণ্টি এক পুরনো চোরের নিকট হ'তে উদ্ধার করি। 
সাছেব তখন ঘুশি হয়ে আমাকে একটা লালরঙের ওষধ দিলেন । এই 
অমূল্য উষধ ছিল হাপাঁনির | সাহেব বলেন য়ে, এক শিশি' ওষধের দাষ 
দশ হাজার টাকা। কারণ, এর একটি ফেণটা এক-একজন হাঁপানি 
রোগীকে চিরকালের মত নিরাময় করতে সক্ষম । এই ওষধটি স্লামি 
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দুইটি রোগীর উপর পরীক্ষা! করেছিলাম । এই ছুইটি রোগীই আশ্চর্য- 
জনক ভাবে সেরে উঠেছে । ওষধটি আমি আমার দেশের বাড়িতে 
রেখে এসেছি । তাতে মাত্র আর একজনকে সারাবার মত ওষধ আছে । 

আপনার জন্তে ওষধটা আমি আনিয়ে রাখব | বল। বাহুল্য, কাহিনীটি 

সর্বৈব মিথ্যা ছিল;কিস্ত ভদ্রলোক আমার কথা রীতিমত বিশ্বাসক'রে 
আমাকে ওষধটি আনিয়ে নেবার জন্তে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করতে 
থাকলেন। আমি আজ নয় কাল হবে, কাল নয় পরশু হবে এইরূপ 

স্তোকবাক্য দ্বার তাকে অত্যন্তরূপ উল] করে তুলি। শেষ বরাবর 
ভদ্রলোক রেগে-গিয়ে আমার এই ইচ্ছাকৃত ভূল বা দীর্ঘস্থতঅতার জন্যে 

আমাকে অন্ুষোগ করতে থাকেন। শেষে একদিন সত্যই ওষধটি আমি 

তাকে এনে দিই । ওষধটি কয়েকদিন সেবন করার পর তিনি সত্য সত্যই 
সেরে উঠলেন । আসলে কিত্ত একটু মধু কিনে তাতে লাল রং করে এ 
রং কর! মধুটুকু একটা! দামী বিলাতি শিশিতে ভরে সেটা তাকে আমি 
এনে দিয়েছিলাম ॥” 

মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র বিশ্বাস সকল সময় কার্করী হয় ন1। 

বিশ্বামের সহিত প্রক্কত ওষধেরও প্রয়োজন আছে । কারণ, বীজাণু 

তার আপন কার্য করে যায়। এছাড়া শিশুদের এবং জড় [110৫] 

ও নিবেণেধদের উপর এইরূপ বাক্-প্রয়োগ একেবারেই কার্ধকরী হয় 
না। এই স্থলে প্রবঞ্চকগণ ধর্মের নামে এদের শুধু প্রবঞ্চনা! ও সেই 
সাথে হত্যাও করে। বহুদিন পূর্বে আমি কোনও এক গ্রামে “বুড়ো। 
শিবভলায়" বেড়াতে গিয়েছিলাম | বহু লোক সেখানে এসে শিবঠাকুরের, 
মাথায় ডাবের জল ঢালতেন | সেই জল একটা নালা বয়ে অপরের 
একটি গর্ভের মধ্যে জমা হ'ত। দুর-ছুরাস্তর থেকে মেয়েরা রুগ্ন শিষ্ত- 
পুরেদের সেখানে এনে সেই বিদ্বপঞ্জ পচা জল তুলে তাদের পাদ 
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করাতেন। এর বিষষয় ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি এবং 

স্থানীয় ভাক্তারকে এই সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত জানাই । 
উত্তরে ডাক্তারবারু বলেন, এর অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের 

বুঝিয়ে কোনও ফল হুবে না বরং নালাটা সিমেন্ট দিয়ে বাধিয়ে গর্তের 

জল প্রতিদিন বদলানোর ব্যবস্থা করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন 

হবে। এ ছাড়া আমি এও লক্ষ্য করি যে অকুস্থলে আনীত শিশুগুলির 

গলদেশে নানা প্রকারের বহু মাছুলী ঝুলানো! রয়েছে । এই তাত্র মাছুলী- 

গুলি তারা মুখে পুরে সেগুল৷ জিভ দিয়ে চুষছিল। এর পর আমি 
ভাল রূশেই বুঝতে পারি যে পল্লী অঞ্চলে শিশু স্বত্যুর হার এত 
বেশি কেন? 

পল্লীবাসীদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসই এই সব অথটনের একমাত্র কারণ। 

এই সব ধর্ম বিশ্বাসের হুযোগ নিয়ে কত সহজে তাদের ঠকানে! বা 
জবা কর! যায়, তা নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বুঝা যাবে। 

“আমর! বাল্যকালে গ্রামের কাউকে জব্দ করার জঙন্ঠে আমর! এক 

অভিনব উপায় অবলম্বন করতাম। কালী, কাতিক বা সরম্বতী 

পূজার পুর্বদিনে আমরা একটি কালী মাতার বা কাতিকের বা সরস্বতী 

ঠাকুরের যুতি কিনে এনে আমাদের শক্রদের বাড়ির উঠানে রাত্রি 
যোগে রেখে আসতাষ। এই সব লোকেরা আমাদের এজন সন্দেহ 

করে গাল দিত বটে, কিন্ত কর্জ করেও এই সকল প্রতিষার তারা 

পূজার ব্যবস্থা! করতে বাধ্য হ'ত। 

এছাড়া অপর আর এক পঞ্চতি দ্বারাও আমর! প্রতিবেশীদের 

ঠকিয়েছি। আমাদের মধ্যে একজন দাড়ি ও পরচুল পরে কসাই 
সাজত্ত। ভার সঙ্গে থাকত একটা নিটোল বক্না গাভী । এদিকে 

আমরা মিথ্যে করে রটিয়ে দিতাম যে কসাই লোকটা জবাই করবার 
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জন্ত গাভীটি নিয়ে যাচ্ছে । এই বলে আমরা পর্মীবাসীদের নিকট 

হতে পাচ-দশ মিনিটের মধ্যে এ গাভীটিকে কসাই-এর কবল হতে মুক্ত 
করবার জন্ে চাদ! শ্বরূপ যাট-সত্বর টাকা আদায় করেছি । আমাদের 

পাঠাগারের জন্তে পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজনেই এই ভাবে ওযোজনীয় 
অর্থাদি আমরা সংগ্রহ করতাম। কারণ আমরা জানতাম যে, ধর্মের 
নামে অকাতরে অর্থ দিলেও জনহিতকর কার্ধের জন্তে কখনও একটি 

পয়সাও এরা দান করবে না। এছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের অনুকরণে 
পরচুল পরে সাধু সেজে আমরা কাউকে সন্তান হবার জন্তে, কাউকে 
বা রোগ হতে নিরাময় করবার জন্তে মাছুলী বিতরণ করেও প্রচুর অর্থ 
উপায় করতাম। 

বিদ্ভাটা বাল্যকাল হতেই আমি অভ্যাস করেছিলাম । তাই এই 
বিগ্ার দ্বারাই আমি সংসার-যাত্রা নিবর্হ করি! দেখুন, 
ক্তার! অমুক ধনী ব্যবসায়ীকে আমি গুণে বলে দিয়েছি থে 

সে তার অপহৃত ভ্রব্য ফিরে পাবে। দেখুন না আপনি মশাই, 
যদি দয়া করে তদত্ত করে আপনারা চোরের সন্ধান করে ভ্রব্যগুলি 

উদ্ধার করতে পারেন । আমার রোজগার-পত্র একেবারে কমে গেছে । 

এখন আমি'কি করব বলুন, মশ্লাই ) ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে 
চুরিটা তো আর করতে পারি না। এণ্যা, ও আপনি কি বলছেন? 
আমি মা কালীর সঙ্গে কথা কই কিনা? তা ওকথা সকলকে বল্ভে 
হয় তাই বলি। আপনি আসল বিষয় সবই বুঝতে পারছেন। 
তাস্ত্রিক সাধু সেজে কয়েকটি মড়ার খুলি যোগাড় করে আসন না- 
বানালে লোকে ভয়পাবে কেন? অনেকে যে তয় পেয়েই বেশি 
্রণাষী দেয়। তারা ভাবে প্রশামী কম দিলে মা কালীর ভূত-পেত্বীরা 
হয়ত তাদের অনেক ক্ষতি করে দেবে, ইত্যাদি। 
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এর আগে কিছুদিন আমি নবহ্থীপে এসে বৈষ্ণব সাধুও সেজে- 

ছিলাম । কিউপায়ে ব্যবসাট৷ আমি প্রথম সেখানে শুরু করি সেই 

সম্বন্ধে বলছি । শ্রন্নুন! নবদ্ীপের কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের 
সামনে দীড়িয়ে হঠাৎ একদিন আমি কেঁদে উঠি। ফুপ্পিয়ে ফু"পিষে 
কাদতে কাদতে আমি বলতে থাকি, এ কি-ই যুতিই। একি-ই 
আমি দেখছি-ই ইত্যাদি । সেই সময় সেখানে অনেকগুলি ভক্ত 

নরনারী উপস্থিত ছিলেন। আমার কপালের শ্বেত চন্দনের ফেণটা 
ও লোহিত বস্ত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা বলে- 
উঠলেন, কে বাবা তুমি? এশা? এ যেরাজপুত্তুর।' বল! বাহুল্য, 

আমার্ চেহারাটি ছিল ঠিক ননীর পুতুলের মত। এ ছাড়া ক£- 

সঙ্গীতে আমি ইতিমধ্যেই নাম করেছিলাম) এর পর আমি স্থললিত 

স্বরে নাম গান করতে করতে গৃহাভিমুখে চলতে থাকি এবং আমার 

পিছন পিছন চলতে থাকেন অসংখ্য দেবভক্ত নরনারী। ব্যৰসাটি 

সেখানে আমার বেশ জমে উঠেছে । এমন সময় এক নারীঘটিত 

ব্যাপারে জড়িত হওয়ার সম্ভাঁবন৷ হওয়ায় আমি হঠাৎ একদিন নবধ্ধীপ 

ত্যাগ করে কলকাতায় এসে পঞ্চমৃণ্ড আমনধারী মহাষোগী পিশাচসিদ্ধ 

তান্ত্রিক সাধু হয়েছি । এই পদ্ধতিতে সুবিধা অনেক, এমন কি, স্ত্রী 

সভোগ ও মদ্ভপানেরও | 

এইবার কি উপায়ে আমরা হাত দেখি বা প্রশ্ন গণনা করি, সেই 

সম্বষ্ধে বলি, শ্ুচুন। আমাদের কাছে বহু প্রকারের নোক আসে, 

ষথা বিশ্বাসী আর অবিশ্বা্সী। এদের আমরা অভি সাবধানে চিনে 

নিই। অবিশ্বাী লোকদের আমর] আদপেই আমল দিই না। 

এদের আমরা পাপী ব'লে তৎক্ষণাৎ বিদ্বায় করে দিই। কিন্তু বিশ্বাসী 
লোকদের আমর! আদর করে কাছে ভাকি। এমনি নানা কথাবার্তা) 
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এবং ষত্ব আয়ত্তির মধ্যে সে নিজের অসতর্কতাতে নিজেদের সম্বন্ধে 

অনেক কথা বলে ফেলে। কিন্তুপরে তাদের এই সব কথা প্রায়ই 
স্মরণ থাকে না। উত্তেজিত মন ও বিভূলতার কারণেই ইহা ঘটে 

থাকে। এর পর অন্য কথাবার্তার দ্বারা তাকে একটু অন্যমনস্ক করে 
দিয়ে অনেকক্ষণ পর তার কাছ থেকে কথায় কথায় বার করে নেওয়া 

কাহিনীগুলিই হাতের রেখা গণনার ছলে তাকেই আমরা শুনিয়ে দিই ॥ 

একট দারুণ উদ্বেগ এবং উত্তেজন] তাদের মনের মধ্যে সব সময়ে 

বিরাজ করাব জন্তই আমাদের এই চালাকি তারা ধরতে পারে না। 

সাধারণতঃ শোকতাপ বিপদগ্রস্ত ব। অভাবী অন্নক্রি্ট ও লোভী 

লোকেরাই আমাদেব কাছে এসে থাকে । এই কারণে তাদের মনকে 

নানা উপায়ে চঞ্চল করে পূবহেই তাদের কাছ থেকে অনেক রুথা 
জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। কয়েকটি মাত্র কাহিনীর কিছু জেনে নিলে 

বাকি কাহিনীটুকু বা তাদের পরবর্তী কাহিনীগুলি অহ্বমান করে নেওয়া 
খুবই সহজ। কারণ জীবনের একটি ঘটনার অবশ্বস্তাবী ফল স্বরূপ 
আর একটি' ঘটনা ঘটে থাকে । একটি ঘটনার সহিত অপর একটি 

ঘটনার প্রায়ই অবিচ্ছেগ্ভ সম্বন্ধ থাকে। ধরুন, গ্রতি মাসে আমাদের 

কাছে গড়ে একশ' জন ভক্ত আসে । এদের মধ্যে আমাদের পনের" 

জনকেই খুশি করতে পারাটা কি আমাদের হ্বনামের পক্ষে যথেষ্ট নয় ! 
এই পনের জন আমাদের কি হ্থনামই না যত্রতত্র গেয়ে বেড়ায়? কোনও 

(লাক আমাদের কাছে এলে প্রথমে আমরা তীক্ষ দৃষ্টিতে তার বেশভূা 

ও চালচনন পরিলক্ষ্য করি। এই বেশভূষা ও চালচলন থেকে আমরা 

বুঝে নিই যে সমাজে তার স্থান কোথায়। সে একজন ব্যবসায়ী, 
চাকুরে কা জমিদার, তা থেকে সহজেই বুঝা যায়। তার বয়স ও 

শরীরের গঠন দেখে আমরা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত বিংবা সে 
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কি প্রন্কতির লোক তাও বলে দিতে পারি। পরিবার ভারাক্রান্ত 
লোকের চেহারই হয় আলাদা । এ ছাড়া মানুষের ক্রোব, বিতৃফণা, 

ছঃখ ও অভাবাদির পৃথক পৃথক রূপ আছে । মানুষের মুখে চোখে 
এই সব রূপ প্রশ্ন করার সময় তীব্রভাবে ফুটে উঠে । সাধারণ 

মানুষের অগোচর এমন হুস্্সাপুহুক্ম পরিবর্তন তাদের মৃথে দেখা 
বায় যা এঁ বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষদের চোখে অতি সহজে ধরা পড়ে। 

প্রশ্নের মধ্যেও মানুষ তার নিজের অসতর্কতায় একটা সুত্র ধরিয়ে দেয়। 

এই সব স্ত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনেকের অনেক 

পৃর্বকাহিনী বলে দিতে সক্ষম। গোলমাল বুঝলে আমি ভক্তদের 
জানিয়ে দিতাম, “আচ্ছা কাল মাকে [মা কালীকে ] জিজ্ঞাসা করে 

আপনাকে জানাব ।' ইত্যবসরে আমার সহকারী চেলারা ছদ্মবেশে 

পাড়া ঘুরে তাদের সম্পর্কে কু সংবাদ আনে । অনেক সময় আমরা 

মিখ্যা করে ভঞ্চদের ভয় দেখিয়েছি, 'দেখুন ! শীত্রই আপনার একট। 
বিপদ আসছে--এমন কি জীবনহানিরও সম্ভাবনা আছে ।' এইকপ 
বাক-প্রয়োগের কুফল সুদূরপ্রসারী হয়। এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ 

চিন্তা দ্বারা মান্য রোগগ্রন্তও হয়ে পড়ে। এই হ্ছযযোগে আমর! 
ঘাগ-যজ্ঞ বা মাহুলী বিতরণ করে বেশ কিছু অর্থও ভক্তদের কাছ হ'তে 
পেয়ে থাকি। কারুর উপর জ্ধুদ্ধ হলে তার নামে উল্টা তুলসী দেব 
এইবপ ভয় দেখিয়ে তাদের আমরা জব্বও করে থাকি । ভক্তদের মনে 

বিশ্বা আনবার জন্যে আমর! নানাকপ উপায় অবলম্বব করি। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি পদ্থার কথ! বলি, শুনুন । 

গতকল্য একজন প্রো ভদ্রলোক আমার কাছে তার ভাগ্যের 
ফলাফল জানতে এসেছিল। আমি একটা পৃথক কাগজে “জব! ফুল, 

এই কথাটি লিখে কাগজটি তারই মুঠার যধ্যে গুজে দিই। এরপর 
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তাকে আমি একটা ফুলের নাম করতে বলি, বিশেষ ক'রে যে ফুলটা 

কিনা সে বেশি পছন্দ করে। লোকটা উত্তর দেয়, 'জবা”। আমি 

তখন কাগজটা তাকে খুলে দেখতে বলি। সে কাগজের মোড়ক খুলে 

দেখে যে তাতে 'জবা”ই লেখা রয়েছে । এদিকে তার অলক্ষ্যে আরও 

দুই-চার টুকরা কাগজে যথাক্রমে মল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের নাম 

আমি লিখে রেখেছিলাম যদি সেই লোকটির উত্তর হ'ত গোলাপ: 

তা হপে ভার হাতের মোডকটা ক্ষণিকেয় জন্ে স্পর্শ করে হাত সাফাই- 

এর দ্বারা গোলাপের সোড়কটা তার হাতে গু'জে দিতাম । এ সমন 

'জবা” লেখা মোড়কটা আমি অলক্ষ্যে সরিয়ে নিতাম । সাধারণতঃ 

মধ্য-বয়ন্ক ধর্মপ্রাণ লোকেরা জবা ফুল এবং যুবকেরা গোলাপ ফুলই 

প্রথম মনে করে। বহু দিনের অন্ভজ্ঞতা হ'তে আমরা এইরূপ 

জেনেছি । এইভাবে লোকের মনের মধ্যে প্রথম হতেই বিশ্বাস 

উৎপাদন করে ধর্রের নামে ভাদের আমরা ঠকিয়ে থাকি।' 

এই সব ব্যক্তিগত অপরাধ ছাড়া ধর্মের নামে দলগত অপরাধও 

দেখ। যায়' এদেশে অনেক মঠ ও আশ্রম কাধক্ষম স্বস্থদেহ 

গুবকদের আটকে রেখে দেশের পু শক্তিকে [ 21979 151 ] 

থর্ব করে। এই সকল শব্তিমান যুবক সেইখানে অলস- 

ভাবে পরগাছার ন্তায় জীবনযাপন করে। এই সকল মঠেও 

ছুই শ্রেনীর যুবক দেখা যায় যথা( ১) ব্রন্ষচারী এবং (২) 

অধিকারী । যে সকল যুবক অবিবাহিত, তাদের বলা হয় ব্রহ্মচারী । 

এদের বিবাহ করতে দেওয়া হয় না। ও যুবক বিবাহিত হওয়। 

সত্বেও আপন জ্ত্রীকে চির জন্মের মত ত্যার্গ করে এলে তাদের বলা হয় 

অধিকারী ॥ যে দেশের মেয়েদের পুনধিবাহ নিষিদ্ধ সেই দেশে 
এই “অধিকারী? প্রথা কিরূপ ক্ষতিকর তা সহজেই অন্থমেয় । আমার 

'অ ২-_-১০ 
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মতে এই অধিকারী প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করা উচিত। এইরূপ 

আইন প্রণযন দ্বারা আইনকারগণ অনেক সতী-গক্ষমীর শুভেচ্ছাই লাভ 

করবেন। পূর্বকালে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী প্রথাও প্রবতিত ছিল। 
সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানকালে এই প্রথ1 পরিত্যক্ত হয়েছে । বাক্- 
প্রয়োগ দ্বারা দেশের যুব-শক্তিকে ধর্মের নামে ঘরছাড়া করে যারা 

তাদের ভিক্ষালন অর্থে অলস জীবন যাপন করে তাদের অপরাধী 

ছাঁড়। কি'ই বা আর বলা যেতে পারে ! সহজ্র সহত্র যুবককে মঠে ও 

মন্দিবে এইভাবে আটকে রেখে অকেজো করে দিলে কিজাতিকে 

দুবল কবা হয ন।? এ সম্বন্ধে দেশবাসীর অবহিত হ'য়ে চিন্তা করা 

উচিত যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজশক্তির ধর্মে হস্তক্ষেপ করার 

প্রয়োজন আছে কিনা? 

[ হিমালযেব উপর ভারতীয়দের একট। দুর্বলতা আছে। তাই 
সাধুর প্র/য়ই হিমালয় প্রত্য/গত রূপে নিজেদেরকে প্রচার করেন। 
এ ছাড়। এনারা নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষ।র স্থান রূপে নবদ্ধীপ কাশী কাঞ্চি 

ও মিথিলাদিব নাম করে থাকেন ।] 

পর-প্রবঞ্চন। অপেক্ষা আত্ম-প্রবঞ্চনা অধিকতর ক্ষতিকর । আত্ম- 

প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে সাধারণ-প্রবঞ্চন। শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে । 

আমরা ধমের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনাই ক'রে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি 
বিশেষ ঘটন|র উল্লেখ করা যাক। 

“কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও এক সাধক মহাপুরুষের প্রাসাদতুল্য 

ভবনে তাকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে আমি গমন করি। কিছু "দুর 
অগ্রসর হয়ে আমি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাই সাহেবকে তার জনৈক 
শিদ্কের বয়স্থা কন্ঠাদের নিয়ে হৈ-হঙ্গী করতে দেখি । বিষয়টি পরিলক্ষ্য 

করে আমার মন ধিতৃষ্ায় ভরে যায়। তখন সাধুপুরুষকে দর্শন না 



১৪৭ ধর্মীয় প্রবঞ্চনা 

করেই আমি প্রত্যাগমন করি। ঘটনাটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাধূ- 

পুরুষের কোনও এক শিষ্য আমাকে সাত্বন] দ্বিয়ে বলেছিলেন, 'আরে। 

এ দেখেই আপনি চলে এলেন ! এঁ তো সেই কাল-ভৈরব। আপনাকে 

বাধা দেবার জন্যে ওখানে বসে রয়েছে । এই সব মিথ্যা মায়া 

বারা আপনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দেবে, যাতে আপনি আর এগুতে 

ন| পারেন । কিন্ত এই সব বাধা-বিত্ব অতিক্রম করেই তো আপনাকে 

সাধু সন্দর্শনে যেতে হবে। সাধুসন্দ্শন কি আর সকলের ভাগ্যে হয় 

মশাই £ সকলের ভাগ্যে তা হয় না, এ ব্যাপারে পূর্বজন্মের স্ক্কৃতি 
থাকা চাই।” 

জানি নাএর চেয়েও আত্ম-প্রবঞ্চনার ভাল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে 

আর আছে কি'নী'? ধর্ম-প্রবণতা অনেক সময় মানুষকে মিথ্যাভাষী 

[ 9801)01921081 1165 ] করে তুলে এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ 

সজ্ঞানে তার আরাধ্য গুরু বা দেবতাদির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু 
মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে বেড়ায়। সব সময় সে ইচ্ছা ক'রে মিথ্যা 

বলে তা নয়। মিথ্যা বলতে তাদের একট! ছূর্দমনীয় ইচ্ছা হয়। এই 
মিথ্যা বলার প্রলোভন একরকম মানসিক রোগ । কখনও কখনও 

' এর! পুনঃ পুনঃ চিন্তার দ্বারা মনের একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত 

হয়। তখন তার পূর্বেকার প্রকৃত তথ্য [ সময়ের ব্যবধানে ] ভুলে গিয়ে 

বিশ্বাস করে যে কতকগুলি খটনা বোধ হয় ভাদের চক্ষের সামনেই 
ঘটেছে--যদিও কিনা সেই সকল ঘটনা কখনও ঘটেনি বা তা ঘটতে 

পারে না। ইহাও একরকম আরোগ্যযোগ্য মানসিক রোগ | অনেকে 
আবার এই ধরনের মিথ্যা বলে আত্মতৃত্ডিও লাভ করেন এবং 
এইরূপ মিথ্যা না বলে তারা মনে শান্তিও পান না। এ ছাড়া 
যানুষের দ্বাধীন চিন্তার অভাব ঘটলে তার সাধারণ বুদ্ধিরও বিলোপ 
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ঘটে। বক্তব্য বিষয়টি নিয়ের বিবৃতিটি হ'তে ভালরূপেই বুঝা যায়। 

বল! বাহুঙ্য, ইহাও একপ্রকার সাময়িক যনোবিকার। এই সম্পর্কে 
নিমের চিত্তাকএক বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 

“বন্ধু বীরুবাবুর মুখে অনুক পল্লীতে এক পাহাড়ীবাবার আবি- 

ভাবের কথ! শুনে তাকে দর্শন করতে এলাম । একটা গোটা দ্বিতল. 

বাটী ভাড়া ক'রে শিষ্যাদিসহ তিনি সেথায় জাকিয়ে বসেছেন। সঙ্গে 

আছে একট! ছোট জ্যান্ত গুল বাঘ এবং গোটাকতক বিষাক্ত গোখুরা 
সাপ। একজন মেমসাহেব টাইপিস্টও এদের সঙ্গে আছেন । রীতিমত 
এত্তালা পাঠিয়ে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়। এও শুনলাম তার 
কামরায় ছই-তিনটা রেডিও ফিট, করা হয়েছে । এই রেডিওগুলির 

একটির মারফৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অপরটির মারফৎ শয়তানের স্ে 

তার কথাবার্তা চলে, ইত্যার্দি। বহু ব্যারিস্টার, উকিল, জমিদার প্রভৃতি 
জ্ঞান ভদ্রলোৌকও সেখানে আনাগোনা শুরু করেছেন ! 

গোপনে শুলতে পেলাম, ইতিমধ্যে পাহাড়ী যোগী অর্থের বিনিময়ে 

শয়তানি বুদ্ধসম্পন্ন ভতদের বেছে নিয়ে তাদের একপ্রকার অস্ত 
মন্ত্রও বিতরণ শুরু করেছেন। এই মস্ত্রের দুইটি বিপরীভ গুণ সম্পন্ন 

শক্তি আছে। যথ! £ নেগেটিভ, ও পজেটিভ. | উহাদের নর্থ পোল 

ও সাউথ পোলের সঙ্গেও ছলনা] করা চলে। এমস্্র নিজের স্ত্রীর 

কানে কানে বললে সে পরের হয়ে যাবে এবং পরের স্ত্রীর [ পরস্ত্রীর ] 

কানে কানে বললে তাকে আর কেউই ঘরে রাখতে পারবে না। 

্ নানী সভীসাধবী হওয়া সত্বেও তৎক্ষণাৎ এই মন্ত্রের অধিকারীর 

অঙ্বশায়িনী হবে। অমি এরপর ছদ্মবেশে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা 
করে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, “আচ্ছা! নিজের স্ত্রীর কানে- 

কানে মন্ত্রটি বললে তে। সে তংক্ষণাৎ অর্শরের হয়ে যাবে । ও অবস্থায় 
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কে কি আর ফিরানোর কোনও উপায়ই থাকবে না?" পাহাড়ী 

যোগী একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যা, পার1 যাবে। কিন্তু অনেক 

পরে। অর্থাৎ কি'ন। সে পরস্ত্রী হবার পর তবে তাকে ফিরানে! যাবে " 

এই সময় পরস্ত্রী বিধায় তার কানে কানে মন্ত্রটি পুনরায় উচ্চারণ 

করলে লে আপনার [পূর্ব স্বামীর ] কাছে ফিরে আসবে। ব্যর্থ 

,প্রোমিকদেরই সাধুবাবা এ ভাবে অত্যন্ত রূপ আয়ত্তে এনে ফেলে- 

ছিলেন। এদের তিনি কন্যা বিশেষকে বশ করবার জন্ভে বহুশত টাকার 

মাছুলী ও ওষধাদিও বিতরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে সাধুবাবার এক 

সাকরেদ [স্থায়ী শিষ্ঠ ] সাধুর এক নবাগত্ত ভক্তের যুবতী স্ত্রীকে 

য়ে উধাও হলেন এবং ভক্তটি নিরুপায় হয়ে পুলিশে নালিশ 

জানালেন ' প্রায় ছুই মাস পরে ভক্ত মহিলাটি কলিকাতায় ফিরে 

এসে জান।লেন যে, তিনি ইচ্ছা করে গৃহত্যাপ করেন নি। তাকে 

কোনও এক মন্ত্রশক্তি দ্বারা গৃহত্যাগ করানো হয়েছিল। পরে অবশ্ঠ 

তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, আত্মরক্ষার কারণেই 

তিনি এইরূপ মিথ্যার অবতারণা করেছিলেন। এর পর একদিন 

পতারণার অভিযোগে তকে ট্যাক্সি ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরে নিয়ে 

আসা হয়। এই ট্যাক্সি ভাড়াটা অবশ্য সাধুবাবাই দিয়েছিলেন । 

জাষীনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সাধুবাবা ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, 

ডেপুটি সাহেবের স্্ীর ছুরারোগ্য অস্থখের চিকিৎসার জন্তেই তিনি 

ইনেস্পেকটারকে পাঠিয়ে তাকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন । এতে 

বে-ইজ্জতের বদলে তখর মান-ইঞ্জরত আরও বেড়ে ষাক়। এর কন্ধেক- 

দিন পরেই হঠাৎ একদিন সাধুবাবা শিষ্য সমভিব্যাহারে স্থান ত্যাগ 

করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এক জায়গায় বেশি দিন প্রতারণার 

ব্যবসা! "চালান সত্ভব লয়। ইহার পূর্বে কিন্তু ম্টি আমি সাধু- 
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বাবার নিকট হতে জেনে নিয়েছিল'ম। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে উহার 
কিয়দংশ মাত্র নিয়ে উদ্ধত করলম। কোনও এক বিশেষ সময় ও 

ক্ষণে নাকি উহা উচ্চারণ করা উচিত, হু" ক্রীং হু" ভ্রীং হং ক্রীঙ 

হুম হাম্ হুম্ হ্রীঙ ইত্যার্দি।” এর চেয়ে আজগুবি ও লজ্জাকর ব্যাপার 

আর কি হতে পারে ?” 
এই সকল সাধকগণ লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়ে 

থাকেন। তারা কয়েকটি পরীক্ষা বারা আগন্তকগণ তার কাছে কি 

উদ্দেশ্ট নিয়ে এসেছে তা প্রথমে অবগত হয়ে তবে প্রয়োজনীয় 

ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই সম্বন্ধে নিমের বিবৃতিটি 

প্রণিধানযোগ্য | 

“অমুক আশ্রমে এসে দেখি সেখানে উৎসব শ্বরু হয়েছে । রুপার 
সিংহাসনে মুল্যবান সিক্ষের পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে গুরুদেব বসে 

আছেন। তার দুই বুক পকেটে দুইটি স্বর্ণ নিমিত ঘড়ি ঝুলায়মান। 

তাঁর ছুই হাতেও দুইটি হীরক ও মুক্ত) খচিত স্বর্ণ ঘড়ি। এ ছাড়া 
তাঁর ভেলভেট আবৃত ছুইটি জুতার উপরও ছুইটি ছোট ঘড়ি আটা 

রয়েছে । কেউ কেউ এ জন্য একে ঘড়িবাবা নামে অভিহিত 

করতেন। ডান হাতে তার একটি হস্তী, দত্তের ছড়ি ও বাম হাতে 
তার চন্দন কাষ্ঠের মালা । এই সময় এক ভক্ত এসে তাকে একটি 

রৌপ্য ঘড়ি উপহার দ্িলেন। রুপার ঘড়িটি নিয়ে শিশুহ্ুলভ সরলতা 
সহ উৎফুল্প হয়ে গুরুদেব বললেন, “আরে বেটা! এত ঘড়ি হামিকি 
করবে? আচ্ছা! হামারট] তুই লিবি আর তোরট। হামি লিব।' 
এই কথা বলে গুরুদেব তার ডান হাতের মুক্তা ও হীরক খচিত স্বর্ণ 
ঘড়িটি খুলে ভক্তকে তা পরিয়ে দিতে চাইলেন। ভক্ত কিন্ত এই 

প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। বহক্ষণ যাব বাদাহ্নবাদের পর 
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এই বিষয়ে প্র ভক্তেরই জয় হ'ল এবং গুরুদেব রুপার ঘড়িটাও 
বিনাশর্তে গ্রহণ করতে রাজি হলেন। গুরুদেবের নিলোভ নিস্প-হত। 

পরিদর্শন করে সমাগত ভক্তবুন্দের মস্তক ভক্তিতে নুইয়ে পড়ল। 
বিষয়টি ধীরভাবে পরিলক্ষ্য করে আমি একটি মতলব মনে মনে এটে 

নিলাম। আমি সম্প্রতি উড়িষ্য। গুদেশ হতে একটি মোমের সি 

দিয়ে তৈরি ছড়ি কিনে এনেছিলাম। বল] বাহুল্য, ছড়িটি আমার 

খুব শখেরই ছিল। পরদিন এ ছড়ি সমেত এ আশ্রমে এসে গুরুদেবের 

পদতলে এ ছড়িটি রেখে ভক্তি গদ গদ স্বরে তাকে উহা গ্রহণ করতে 

অঙ্গরোধ করলাম । আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করেছিলাম যে এবার 

গুরুদেব আমার ছড়িটি গ্রহণ করে পরিবর্তে তার হাতির দাতের 

ছড়িটি আমাকে দান করবেন । কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে 

তিনি বলে উঠলেন, আরে ' আমি ছুইটি ছড়িকি করবে? আচ্ছা, 

আমি তাহলে এক কাজ করবে । এই হাতে একটি লিধে আর এই 

হাতে একটা লিবে। কেমন? এই ভাবে আমি যে আমার ছড়িটা 

হারাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি । সত্যকার ভক্তরা অবশ্য আমার 

এই সৌভাগ্যে বরং ঈধান্িত হয়ে উঠেছিল ।” 
এই সকল সাধুগণ প্রায়ই গরিব শিষ্যদের নিকট ছুই-তিনটি মুলা- 

বান ভ্রব্য গ্রহণ করে উহা লাখপতি শিষ্যদের দান করেন। ইহা 
কিন্ত মাছ ধরার চারের মত এক প্রকার চার ফেলা; কারণ, তার! 

জানেন এঁ বড় লোকেরা এরপর অধিকতর মুল্যবান ভ্রব্য তাদের দান 
করবে । এই জঞ্ট ভারা সব সময় বড় লোকদের দান করে নিলেোভী 

দাতা সাজেন। স্বার্থ না থাকলে গরিবদের: এ"র কম ক্ষেত্রেই দান 

করেছেন। এমন গুরুপ্রবরও আছেন ধাকে অন্তান্ত শিষ্য-শিষ্যারা 

পিত! রূপে পুজা করলেও তাদের মধ্যে একজন হ্ুন্দরী- নারী তাঁকে' 
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পতিক্ষপে সেবা করে থাকেন । এই শ্রেষ্ঠা ভক্ত নারীদের মধ্যে বিধবা, 

সধবা ও কুমারীও দেখা গিয়েছে । এ নারীর স্ত্রীকূপে ' গুরু-পৃজা 

করেন বলে এ'রা সর্বদা গুরুর পার্থের আসন প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। 

এ'ছাড়া এমন ঝছ বামাচারী সাধু আছেন, যাদের একাধিক পত্বী 

গ্রহণ বা বামা রক্ষণেও আপতি নাই। এতদ্বযতীত গৃহী-গুরুর 

ভগ্তামীও পুক্রষান্ুক্রমে এদশের লোকেদের সহা করতে হয়েছে । 
এই সকল গুরু পরিবারে ভাই-ভাইয়ে ভিন্ন হওয়।র পর জমি-জমার 

হায় শিগ্তদেরও তারা নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাঁগি করে নিয়ে থাকেন। 

অপর দিকে এমন বহু মঠ-মন্দিরের অধিক।রী আছেন ধাদের হাতি 

রয়েছে । এদের অনেকে সরকারী বনভূমি জোরপুখক দখল করে মঠ 

করেছেন। নানাবিধ কর এড়িয়ে ধর্মের নামে এরা স্বার্থসিদ্ধ করেন । 
এ'রা পোড়া, প্রাসাদ, জমিদারী ও বহু ধন-রত্বের মাণিক । এদের 

ভোগ-বিলাসের সীমা নাই | তবে এ"দের অনেকেরবিবয়-সম্পত্তি পুত্রগণ 

ভোগ ন! করে তা তার গদির উত্তরাধিকারী রূপে তশর প্রধান চেলা 

ভোগ করে থাকে। তবে এজন্য এ চেলাকে সারাজীবন ক্রীতদদাসের 

মত গুরুসেবা করতে হয়েছে । এদের কেউ কেউ পথ-ঘাট দখল 

করে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে সেখানে বসে গিয়েছে । কেউ কেউ 

প্রাচীর গাত্রেপ্রাচীর বাবা” লিখে এর স্থানের দখলীকার | 

এই সকল ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ আধ-পাগল সাধকের বেশে 

দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি পীঠস্থানে ইতস্ততঃ ঘুরাফির। করে থাকেন। হঠাৎ 

কোনও ভক্ষন্য ব্যক্তিকে ওখানে আমতে দেখলে তাকে তার! 

জড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, ওরে তুই বাব। এসেছিস 1 আজ বিশ 

বৎসর ধরে তোকে যে আমি খু'জহি।' এই একটি বাক্য দ্বারা প্রবধ্চ- 
করা ছর্বলমতি ভক্তের গুরু হয়ে উঠে । 



১৫৩ ধর্মীয় প্রবর্ধনা 

বাক্-প্রত্নো্স লোভী সরলপ্রককতির ব্যক্তিদের কতদূর পর্যন্ত 
নির্বোধ ক'রে ভুলতে পারে তা উপরের কাহিনীসমূহ হতে বুঝা যাবে 
অধুন। যুগে ধর্রকে একটি বিরাট অনংস্কত পুরানো! দীঘিকার সহ্তি 

স্সনা করা চলে । নূতন অবস্থায় এ. দঘিকা গ্রামবাসীদের 
প্রাণস্বর্ূপ ছিল | কিস্তসেই দীঘিকাই শত বৎমর পরে 

অভাবে মছ্ডে গিক্বে সেই গ্রামবাসীদের ধ্বংসের কারণ হয়। মনে 

হস্ত দীিব1টি না থাকলে হয়তো গ্রামে আধিব্যাধির প্রকোপ এতটা 

বেৰি হত না। বনু ধর্ম সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। এই 
কারণে যুগে যুগে পৃথিবীতে পুরানো ধর্মকে সংস্কার ছারা যুগোপযোগী 

করে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে বাচাবার জন্তে এক-একজন 

মহাপুরুষ এসেছেন । কিন্তু পৃথিবীর বত'মান ধগ অবতারের যুগ 

শম্ব। বর্তষান ধুগ হলে। বৈজ্ঞানিক যুগ। এই যুগে অবতারের 

আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা নেই। আজিকার এই গণতান্ত্রিক 

যগে অবতারের স্থান নেই। বর্তমান ফগে কোনও কাজ একার ছারা 

সংঘটিত হতে পারে না। পুর্বেও তা কখনও হয়েছে বলে মনে হয় 

ন।' আধুনিক ধমনমতগুলির যদি কেহ সত্যকার ক্ষপ দিয়ে থাকেন তো 

ভ। দিয়েছেন এই সব অবতারের মৃত্যুর বছ বৎসর পরে তার সংগঠন- 

কার্ধে অভিজ্ঞ পরিশ্রমী জ্ঞানবান শিষ্তমগ্ুনী; তাদেরই সমবেত 

চেষ্টায় অপুন। দৃষ্ট প্রধান ধর্মমতগ্লি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। 
আমার মতে থক্বেদীয় খধিদের স্তাব্ ভারতের মনীষিগণেরও যথা 

সত্ব একত্বে সমবেত হয়ে যুগোপযোগী করে স্থানীয় র্মমতগুলির 

সংস্কার সাধন করা উচিত *। 

** বৌদ্ধধর্ম কাউন্সিলের অনুকরণে । 
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1 বহু গুরু উচ্চপর্দী সরকারী করমীদের শিষ্য করে নেন। ফলে 
অধীনকর্মীদের প্রমোশনের আশাতে তাদের শিষ্য হতে হয়। 

“আমিই তোকে তুলেছি । আবার আমিই তোকে নামাবো”--এই বলে 
ভারা উচ্চপদী শিস্যদ্দের ভয় দেখান। কথিত আছে যে গুরু গ্রহণ 
করে তাকে আর পরিত্যাগ করা যায় না। এর উত্তরে বল! হয় বেশি 

ভালো মাস্টার পেলে কম ভালে মাণ্টারকে পরিত্যাগ করা যেতে 

পারে।] 

ভগবান বুদ্ধদেব পরিলক্ষ্য করেছিলেন যে “মানুষ কেবলমাত্র 

ঈশ্বর আছেন কিনা এবং কি উপায়ে তার দেখ! পাওয়া যায়'__ 
এই অলীক চিস্তাতে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় 
কোনও কাজ সেকরেনা। এই কারণে তথাগত আমাদের নির্দেশ 

দিয়েছিলেন, “অযখ1 ঈশ্বর ঈশ্বর করে সময় নষ্ট করে। না। পৃথিবীতে 
যখন এসেছ তখন তোমার একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত জীবের 

কল্যাণকর কার্য করা।” ভগবান বুদ্ধদেব এই কারণে তার ধর্মের 

'মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাধান্ত দেন নি। এই জন্তে ঈশ্বর সম্বন্ধেতিনি নীরব 
ছিলেন। কিন্তুত্তার ভক্তগণ ভুল বুঝে তাকেই | বুদ্ধদেবকে ] কয়েক 

শত বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর বানিয়ে দিয়েছেন। জগতের অপর আর 
এক শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু যুতি পুজার অসারতা উপলব্ধি করে তার ফোনও 

মুতি না গড়বার জন্যে ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন । তার উদ্দেশ্য পাছে 
কেহ বাতিল করা দেব-দেবীর পরিবর্তে তারই মুত্তিপৃূজা করতে শুরু 
করে। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় তর কোনও ভক্ত পীর প্রভৃতির যৃতি 

পূজা না করলেও তশাদের কবরে পূজা করেন । ভ্রীচৈতন্তদেব সর্ব 
জাতির মধ্যে সমহ্বয় আনবার জন্তে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন । 

কিন্ত বৈষ্ণবগণ পরবর্তী যুগে তখর উদার প্রেমধর্মকে রাধা-কষের 



১৫৫ ধর্মীয় প্রবঞ্চন! 

প্রেমে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন । যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংস্কারের 

অভাবে ধর্ম বিকৃত হয়; এই বিরুত ধর্মমতগুলি মানুষের উপকার 
নাকরে অপকারই করে। কোনও কোনও মন্দিরে আ্ানযাতরার 

পর বিগ্রহের গাত্র-বর্ণ বারি স্পর্শে বিবর্ণ হয়ে যায়। এই সময় পৃূজারিগণ 

রটিয়ে দেন দেবতার ব্যাধি হয়েছে । বিগ্রহকে পুনরায় রঞ্জরিত করার 

জন্য কালক্ষয় করার কারণেই পুজারীরা এইরূপ রটিয়ে থাকেন। কিন্ত 

দেবতার নামে এইরূপ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও গ্রয়োজন আছে ? 

সকলে জানেন হিন্দুরা মুতিপুজা করে না। মুতিটিকে সাময়িকভাবে 
তার! ঈশ্বরের আপন বা প্রতীক মনে করে মাত্ব। পপ্রাণম্ বিমুচ্যতে” 
মন্ত্রটি উচ্চারণের পর উহার সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আর থাকে 
না, উহাকে তখন সামান্ত কান্ঠ বা এজ্বরখগ্ডই মনে করা হয়। প্রাণ 

প্রতিষ্ঠার পর উহাকে পুনরায় আমরা দেবতার আসন বা! প্রতীক মনে 
করি। ইহাই যদি হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মমত হয় তাহলে পূজারীদের এইরূপ 

মিথ্যা প্রচার কি প্রতারণ| নয়? এই বিকৃত ধর্মমত সমাজেরও প্রভূত 
ক্ষতি করে থাকে । বক্তব্য বিষয়টি নিমের বিবৃতিটি হ'তে সম্যকরূপে বুঝা 

যাবে। 

“গত বৎসর বসন্তকালে আমি অমুক গ্রামে কিছুদিনের জন্তে স্থান 

পরিবর্তন করি। একদিন সাদ্ধ্যভ্রমণের সময় নদীর ঘাটে একটি অদ্ভূত 
দৃশ্য আমি অবলোকন করি। ঘাটের চত্বরের উপর একটি ছোট চৌকির 
উপর বসে জনৈক কথকঠাকুর কথা বলছিলেন, আলোচ্য বিষয়টি 

ছিল শ্রীকফণের উদরের মধ্যে অজুবনের বিশ্ব ব্রহ্মা দর্শন। কথকঠাকুর 
স্বর ক'রে ক'রে বলে যাচ্ছিলেন, 'অ-আ-আ।, সেই শিশুর পেটের 

ভিতর আমি.কি দেখলাম? আমি সেখানে দেখলাম বিশ্ব-অন্ধাণ্, 
কীট-পতঙগ, তজপোষ, তাকিয়া, খাটি-য়া-য়া” ইত্যাদি। অবাক 
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হয়ে পরিলক্ষ্য করলাম যে ঠাকুর মশাই-এব এই সব।কখা। শুনে 

ষহিল| শ্রোতাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে । এই সকল ছুর্বলচিত্ত 
জননীদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি শঙ্কিত হযে 
উঠলাম | কিছুক্ষপ নান! বিষয়ে অলোচলা করার পর কথকঠাকুর এ 

সভাতে বলে চললেন তারনিজের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথ| | একদিন 
নর্দীর ওপারে এসে তিনি নাকি দেখলেন ভীষণঝড় ৷ ঝড়ের সঙ্গে আছে 

ৰঞ্কা,ঘুণি ও বাত্যা। কি ক'রে পার হবেন তখন তাই তিনি ভাবছিলেন | 

এন সময় এক ধীবর-বালক নৌকা বেয়ে এসে তাকে জানালে যে 

জমিদারের আজ্ঞায় কথক ঠাকুরকে সে আনভে এসেছে । ওপারে নেমে 

পিছন ফিরে কথক ঠাকুর দেখলেন সেখানে সেই বালক ব] তার সেই 

নৌকা নেই। জমিদারবাবু এ সব কথা শুনে অবাক হত্বে গেলেন। 

কারণ তিনি এই দুর্যোগে কাউকেই পাঠাতে পারেন নি ইত্যাদি। 
এই পর্যন্ত বলে কথকঠাকুর ডুকরে ডুকরে কাদতে থাকেন, প্রভো । 

তুমি দেখা দিয়েও দিলে না এবং এই সঙ্গে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দও 
কাদতে আরম্ভ করলেন । এক্সপ নিলজ্জ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও 
সীমা! নেই ? এভাবে ধর্মের নাষে এইন্সপ প্রতারণা আর কতদিন 

এদেশে চলবে 1 এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে এঁকাহিনী এ 

সভাতে বলার পৃরেতিনি চোখ বুজে পরম পিতা ঈর্বরের কাছে 
অন্ৃষতি নিয়েছিলেন ।” ৃ্ 

উপরি উল্লিখিত বিবৃতিদাতার সহিত আমরাও একমত। ধর্ষের 

নাষে এই সকল প্রতারণা বন্ধ করার সময় এসেছে | মুতিপূজা! করার 

জন্তে আমর নিন্দনীয় নই। মৃত্তি পূজার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি আছে । 

ভার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা সার্থকতা আছে । এই সব প্রতারকদের সহ 
করার জন্তে আমরা নিন্বনীয়। যার] গাছ পাখর ও সাপ পৃজা করে 
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তাদের আমরা অসভ্য বলে থাকি। অপরদিকে এবেস্বরবাদীর! মুতিপূজা 
করার জন্তে না বুঝে আমাদের মধ্যযুগীয় মানুষ ভাবে । অপর দিকে 

যার! নাস্তিক বা শুন্তবাদী ভারা একেশ্বরবাদীদের পাগলামীর কথা চিন্ত। 

ক'রে অবাক হয়। মানুষ অদ্যাবধি বু দেবতার ন্তায় এক ঈশ্বরের 

অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারে নি। একটি ঈশ্বর থেকে থাকলে বন 

ঈশ্বরই বা থাকবে না কেন? এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ তো কোনগুটিরও 

নেই। এই সব চিন্তা করে আমাদের পৃজা-পদ্ধ'ভ সম্বন্ধে 

লজ্জিত হবার কারণ নেই। বরং শুন্তবাদ, একেখরবাদ 

হু'তে আরম্ভ ক'রে সাধারণ যুতিপূজার পদ্ধতি পর্যন্ত এই ধর্মে স্থান 
পেয়েছে-এই জন্তে এই ধর্মকে পৃথিবীর একমাত্র গণতন্ত্রী ধম মনে 

করে আমরা গর্ব অন্থভব করতে পারি। এ বিষয়ে এদের 

সহনশশলতা ও নিরপেক্ষতা আমিও স্বীকার করি। কিন্ত 

জেনে গুনে ধর্মের পোশাক পরিহিত শত শত প্রতারকদের 

প্রতিদিন বরদাস্ত করার জন্তে আমাদের কি লক্জিত হওয়া 

উচিত নয়? কিছুদিন পুর্বে কোনও এক বালিকার 

অভিযোগের পাণ্টা অভিযোগ রূপে কোনও এক মহিলা! আশ্রমের 

পুরুষ সেক্রেটারি বালিকাটিকে ছুষ্টা নামে অভিহিত করলে প্রত্যুত্তরে 

বালিকাটি বলেছিল, হা, আমি স্বীকার করি আমি ছষ্টা। কিন্ত 

আমি ছুষ্টামী করি সাদা কাপড় পরে। আপনার মতন রঙিন কাপড় 

'পরে আমি ছষ্টামী করি না। আপনি গেরুয়৷ কাপড় ছেড়ে সাদা 

কাপড় পরে আস্বন। আমিও আপনার সঙ্গে ছুষঈ'মী করব এবং 

এ বিষয়ে আমি কোনও আপত্তি করব না। আপনিও ইচ্ছা মত 

দষ্টামী করতে পারেন । সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে । কিন্ত 

রঙিন কাপড় পরে ও কাজ করতে আপনি পারেন ন1।' সহায়সম্থল হীন 
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দরিত্র' অশিক্ষিতা বালিকাটির এই অভিমত সম্বন্ধেও আমি এদেশের 
সমাজ সংস্কারক ও রাষ্বিদ পর্ডিতদের ভেবে দেখতে অন্রোধ করি । 

আমর] কাউকে গোপাল দেবতাকে [বিগ্রহ ] নিজের শিশু মনে 

করে তাকে কোলে শুইয়ে দোলাতে দেখলে তার সেই বাৎসল্য ভক্তির 

রূপ আমাদের মুদ্ধ করে। ঈশ্বরকে যদি পিতা বা বন্ধুরূপে পূজা করা 
যায়, তাহলে তাকে সন্তান রপেও আরাধনা করা সম্ভব । কিন্ত 

আমর! বিগ্রহ সেবার অধিকারী হবার জন্তে দুই ভাইয়ে বিরোধ 

করতে দেখলে সত্য সত্যই অবাক হই । আমার মতে মান্থষের আত্ম- 
প্রবঞ্চনার ইহা একটি নিকষ্ট দৃষ্টান্ত। দেব-বিগ্রহের নামে প্রদত্ত 
সম্পত্তির লোভে এদেশে নরহ্ত্যার নজীরও আছে । কেউ কেউ 

দেবতার সম্পত্তির অছিরূপে সেই সম্পত্তি .নানা অছিলায় আত্মসাৎও 

করে থাকেন। বড় বড় মন্দির ও মঠের নামে জনসেবার উদ্দেশ্যে 

ধনসম্পদ প্রদত্ত হয়েছিল । তখন মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত বিদ্যালয়, 

হাসপাতাল, পুস্তকাগার, অনাথ আশ্রম ও পান্থশালা। এই সকল 

প্রতিষ্ঠানগুলি মন্দিরে প্রদত্ত অর্থ হ'তে কুপরিচালিত "হবে, সেফালের 
বহু বদান্ রাজন্তবর্গ ও ধনী দাতাদের ইহাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য । 

এই সকল লোভী ভণ্ড গৃহী বা সন্ন্যাসীদের কবল হতে এই সকল 

সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে রাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের ভার স্বহস্তে নেবার কি 

সময় আসে নি? পূর্বেকার রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাগণ আজ পর্যন্ত 

জীবিত থাকলে তারা দেবসেবায় প্রদত্ত তাদের কষ্টাজিত সম্পত্তি 

সকলের এবন্িধ দুর্দশা! পরিলক্ষ্য ক'রে নিশ্চয়ই এই সব দেবালয়ের 
বর্তমান অধিকারীদের বিপক্ষে আদালতে মামল। রুভভু করতেন । 
দেববিগ্রহের নামে আদালতে মামলা রুজু হতে কিংবা 
দেবতাকে স্বয়ং আদালতে প্রতিনিধিত্ব; £6169577081490 ] দ্বারা। 
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মামলা দায়ের করতে দেখলে সত্যই আমরা লঙ্জিত হয়ে উঠি। 

তথাকথিত দেববিগ্রহ ষেন একজন জন্মগত নাবালক মাত্র 21500; ] 

11170 ]1 এরূপ নিলজ্জ আত্মপ্রবঞ্চনার কি শেষ নেই? আমার 
মতে এই দেবসেব! প্রথা ষদি বহাল রাখারই প্রয়োজন হয় তাহলে 
দেবতার নামে প্রদত্ত এই সব সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার [ উদ্দেশ্য- 

প্রতিপালনের ] ভার ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে 
দেওয়া উচিত। ধর্ম যখন এদেশের রাষ্ট্র মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন 

রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গলের জন্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় একটি বিভাগ 

রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি দেশবাসীদের চিন্তা 

করতে অনুরোধ করি । 

| ধর্মের নামে নরহত্যা, গৃহদাহ ও নারীনির্ধাতনের দৃষ্টান্তও এদেশে 
বিরল নয়। এক ধর্াবলম্বীদের প্রতি অপর ধর্মাবলম্ধীদের বিদ্বেষের 

কথাও শুনা যার। এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচন। নিশ্রয়ে 

জন। একমাত্র সর্বধর্ম সমহ্বয় দ্বারা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে রক্ষা 

পাওয়া! যাবে । এক্ষেত্রে সকল ধর্মপুস্তক হতে সার সংগ্রহ করে 

একটি পৃথক ধর্মপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। বৌদ্ধ মঠ, মন্দির, 
মসজিদ এবং গীর্জ প্রভৃতির স্থাপত্য একত্র করে তৈরি করতে হবে 

উপাসনালয় । ,সেখানে মানুষ তুলনা যুলক. ধর্ম আলোঁচন। দ্বার! 
উপকৃত হবে। এ আলয়ে শুধু রাখতে হবে বিবিধ ধর্মসম্প্কীয় 
পুস্তক। কেবল মাত্র এই ভাবে এই মহাসমস্যার সমাধান 
হতে পারে। । 
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গ্রবঞ্চনা যূলতঃ ছুই প্রকারের হয়, যখা_সাধারণ এবং অসধারণ। 

অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে বল হয়েছে । বর্তমান 

পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র সাধারণ প্রবঞ্চন! সন্বদ্ধে বলা হবে। [প্রথম 
পরিচ্ছেদে সাধারণ প্রবঞ্চনার সংজ্ঞা দেখুন।)] এই মাধারণ 
প্রবঞ্চনাকেও আমরা ছুই ভাগে ভাগ করতে পারি, ঘথ1- আত্ম- 

প্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চন]। একমাত্র পরপ্রবঞ্চনাকেই আমরা আইনা- 

স্থসারে অপরাধ বলি। মানুষ যখন নিজে নিজেকে ঠকায় ভখন 

তাকে আমরা বলি আত্মপ্রবঞ্চনা! আমার মতে আন্নপ্রবঞ্চন! 
প্রকারান্তরে আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনার উদ হরণস্বব্ধপ 

নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধত করলাম। এই বিবৃতিটি এই বিষয়ে বিশেষ 
রূপে গরণিধানযোগ্য । 

“--ও বথা আর বলেন কেন মশাই! আমি এবং আমার 

হুঃখিনী স্ত্রী,উভয়েই আমিষ আহার ছেড়ে দিয়েছি । জানেন তো, 

বিবাহের দেড় বংসর পরই জ্যেষ্ঠা কন্তাটি বিধবা হয়ে ঘরে এসেছে, 
উপরন্ত আমাদের বিধবা পুত্রবধূটিও ঘরে । , বালিকাদয়ের ছুঃখ যনে 

হলে বুক ভেঙে যায়। ওরা যখন মাছ বামাৎস খায় না, তখন 
আমরাই বাতা খাইকিকরে! তাই এই গব্যদ্থতটুকু কিনে নিয়ে 
যাচ্ছি। আর ধেশকার ডানলার জন্তে এইগুলাও কিনতে হলো! । 
যা হোক ক'রে মুখে ছুটো অন্ন তো দিতে হবে ।” ": 

উপরের ছুঃখের কাহিনীটুক বিনি আমাকে গুনাচ্ছিলেন, তিনি 
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'আমারই এক পুরাতন বন্ধু। তার ঘরের সব খবরই আমরা জানতাম । 
তারস্ত্রী এবৎসর আর একটি কন্তা প্রসব করেছেন গত বৎসর 

তার একটি পুত্রও হয়েছে, যদিও কিনা ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের 
উধের্ব উঠেছে । এদেশের সামাজিক প্রথাুযায়ী বিধবা অরস্থায় 

তাঁর পুত্রবধূ ও কন্যাটি সামান্য থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন 
কাটালেও ভদ্রলোকটির এবং তার স্ত্রীর বেশতৃষার কোনও অভাব 

আমি কদাচিৎ দেখেছি । আসলে ভদ্রলোক এই হ্যোগে বাড়িতে 
আমিষ ভোজন বন্ধ করে কিঞ্চিৎ খরচ বাচাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির 

কাতরোক্কির প্রত্যত্বরে আমি তাকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, 
মশাই ! আপনি কি মনে করেন যে মানুষের উদরের ক্ষুধা ছাড়া 

আর কোনও ক্ষুধা নেই? জীবনটা তো আপনি এবং আপনার স্ত্রী 
দেঁড়েমুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন। তা বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ 
খেলে স্বাস্থ্য আপনাদের ভালই থাকবে । এজন্য মাপনাদের ছুঃখ 
করবার কোনও প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ যুক্তিসঙ্গত ভাবে একপ 

আমি মনে করি।' 
উপরের এইসব উত্তর ও প্রত্যুত্তর হতে পাঠকগণের আত্ম বঞ্চনার 

স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে। এই আত্মপ্রবঞ্চকদের সহিত দুঃখ- 
বিলাসীদের প্রভেদ আছে। ছুঃখ পাওয়াই যার্দের বিলাস বা 
আনন্দ তাদ্দের বলা হয় ছুঃখবিলাসী। কিন্ত আত্মপ্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে 
এ কথাটুকুও বলা চলে না। আত্মপ্রবঞ্চকরা মনের ছূর্বলতাজনিত 
নানারপ অস্থবিধা ভোগ ক'রে ছুঃখ পায়। এ সম্বদ্ধে নিয়ে অপর 

আর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম । 
“আমার দৈহিক ও মানসিক আকাঙ্ষা এখনও আমি হারাই নি। 

অন্তরে অন্তরে প্রতিটি মূহুর্তে আমি আমার পুনবিবাহু কামন। করি । 
. অঅ ২-১১ 



/নপরাধ-বিজ্ঞান ১৬২ 
কস্ত দুইটি পুত্র বর্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে ! এই ভেবে 
আমি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিই না । যদিও কিনা! আমার বর্তমান 
বরপ মাত্র আটাশ | মুখে আমি সকলকে জানিয়ে দিই__ পাগল ! 
প্রিরতমার স্বতি এত সহজে কি আমি ভুলতে পারি ? ছিঃ, এছাড়া বাচ্ছা 

ছুটোর কি হবে? ওদের ষে কষ্ট হবে এতে ইত্যাদি । এদ্দিকে কিন্ত 
আমি গোপনে অন্ত নারীর সঙ্গ কামনাও করেছি । ওদিকে আমার 

ছোট ভায়ের স্ত্রী, বড় জায়ের অবর্তমানে বাড়ীর কত্রী হয়ে উঠেছেন । 
তিনি তার নবলন্ধ কর্তৃত্বের অবসান আশঙ্কায় এ বয়সে (1) আমাকে , 
বিবাহ করতে দিতেও নারাজ। এতে নাকি তশর পুত্রবৎ প্রতুল 

[ অর্থাৎ আমার পুত্র ] কষ্ট পেতে পারে । আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা, 
ও ভ্রাতৃবধুকে ঝে"টিয়ে বিদেয় করে দিই ) কিন্তু মুখে আমি সকলকে বলি 
'না থাক্, ওরাই আমার সব, ওরাই আমাকে দেখবে ইতাদি।” 

আসলে আমি, আমার ভ্রাতা এবং আমার, ভ্রাতৃবধু-_এই তিনজনেই 
আমরা আত্মপ্রবঞ্চন! করে আসছিনুম । 

এই আত্মপ্রবঞ্চনা একটি সামাজিক অপরাধ । “সামাজিক অপরাধ” 
শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সব্বষ্ধে আমি আলোচনা করব । এক্ষণে 

আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় “পরপ্রবঞ্চনা ॥। এই আত্মপ্রবঞ্চনা 

এবং পরপ্রবঞ্চন। সন্বন্ধে “ধর্মীয় প্রবঞ্চন।” শীর্ষক পরিচ্ছেদে কিছু কিছু 
আলোচন]1 কর! হয়েছে ॥ পরপ্রবঞ্চনা যৌনজ এবং অযৌনজ, এই 
উভয় উপায়েই সংঘটিত হ্য়। প্রথমে পরপ্রবঞ্চনার অযৌনজ 

পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচন। কর! যাক্। 



পপ্রবঞ্চনা 

পরপ্রবঞ্চনাকে আমর! দ্বই ভাগে বিভক্ত করতে পারি, ষখা--€১) 
একক প্রবধীনা ও (২) ব্যাপক প্রবঞ্চনা। একক পদ্ধতিতে মাত্র একজন 

বা ছুইজন বা ততোধিক ঠগী প্রত্যক্ষবপে সংশ্লিষ্ট থাকে । এতে জ্ঞাত 

বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে অপর কোনও ব্যঞ্তি এই অপকর্মে জড়িত 

হয়না। কেহ যদি কাহাকেও সোন। বলে পিতল গছিয়ে দেয় তাহলে 

সে প্রত্যক্ষভাবে মাত্র একজনকেই ঠকিয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক 

প্রবঞ্চনা আছে যা কিনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রবঞ্চনার এই 
ব্যাপক পদ্ধতি সম্বদ্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে । এ বিষয়ে 
নিয়ের দৃষ্টান্তটুক প্রণিধান করুন| 

“ক' বাবু একজন তৈল ব্যবসায়ী। তিনি খাঁটি তিল তৈলের 
নামে অধিক যুল্যে বাদাম তৈল মিশ্রিত তিল তৈল গছিয়ে দিলেন। এর 
পর “ক বাবু অপর আর এক ছোট ব্যাপারী 'খ” বাবুকে উচিত 
সূল্যে এই খাঁটি তিল তৈল [ বাদাম তৈল মিশ্রিত ] বিক্রয় করলেন । এই 
ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবু, তথাকথিত এই খশটি ভৈল বিক্রয় করলেম 
এক সুগন্ধি তৈল ব্যবসারী 'গ' বাবুকে । এর পর এই স্থগন্ধি তৈল 
বাবসারী গ' বাবু থশটি তৈলের নামে মিশ্রিত তিল তৈল জনসাধারণের 

নিকট বোতলে পুরে বিক্রয় শুরু করলেন । [ভেজাল তেল ব্যবহায়ে 
ক্রেতাদের মাথার চুল উঠে টাক পড়লে! |] এই বিশেষ ক্ষেতে ক", 
'খ" এবং গ' বাবু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে এই প্রত্/রপায়প 
অপকর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন। এই কারণে উপরি উজ $গী ব্যাপারীর 



অপরাধ-বিভ্ভান ১৬৪ 

পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা ব্যাপক প্রবঞ্চন7 বলে থাকি । এই ক্ষেত্রে একের 

অপরাধে বু লোককে অপরাধীর পর্যায়তুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হতে 

হুয়।” [ দুঃখের বিষয় রক্ষীকুল এদের শেষ ব্যক্তিকে ভেজাল ত্রব্য 

বিক্রয়ের অপরাধে ধরপাকড় করেন। এ বিষয়ে এই ব্যক্তির উপর 

এ তেজাল ভ্রব্যের হেপাজতী প্রমাণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ 

করেন। কিন্তু তার বিবৃতি মত পূর্বাপর ব্যক্তিকে সন্ধান করে 

তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। এর ফলে এই 

মহাপাপ কোনও দিনই নিশ্চিন্ক হয় নি। ] 

এই সকল বহুদুরস্পশশ অপরাধ সকলকে আমরা ব্যাপক অপকার্ধ 

বলে থাকি। প্রবঞ্চনার ন্তায় অন্তান্ত বহু অপরাধের ক্ষেত্রেও ইহা। 

প্রযোজ্য । এমন অপরাধও আছে, ষে সকল অপরাধ কোনও এক 

পুরুষ, তার [বা তদের ] জীবিত অবস্থায় করেন। কিন্ত পরবর্তী 
পুরুষগণকে তাদের এ স্বার্ধান্ধ আত্মসর্বন্ব পূর্বপুরুষের অপকর্মের জন্যে 
পরম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কেবল মাত্র জীবিত মানুষদের স্বার্থ 

রক্ষার জন্ত আইন তৈরি হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়দের ভাবীকালের 

কথা বাদ দিলেও বর্তমান কালেও আমরা এই শ্রেণীর নানারপ 

ব্যাপক অপরাধ দেখতে পাই । পিতামাতার ভুলের জন্ত সম্ভানদের 

শাক্তিভোগের দৃষ্টাততও এদেশে দেখা গিয়েছে । রাজা বা ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপরাধের কারণে দেশশুদ্ধ লোকের 

অধোগতির দৃষ্টান্ভও এ দেশে বিরল নয়। রোগগ্রন্ত অসৎচরিত্্র পিতার 
অপরাধে পুত্রদের ভোগান্তির বিষয়ও এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে । 

এই সকল বিবিধ ব্যাপক অপরাধ শশ্বন্ধে “ব্যাপক অপরাধ" শীর্ষক 

একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আমি আলোচন! করব। 

যে কোনও ছুর্ঘটনাই "ঘটুক না কেন, উহার পিছনে থাকে কোনও 



১৬৫ পরপ্রবঞ্চন!. 

একটি বিশেষ কারণ--বৈজ্ঞানিক ভাষায় উহাকে কার্ষকারণ বলা হয় । 

হঠাৎ একটি বৈদ্যতিক পাখা ছিড়ে মাটিতে পড়ে একজনের স্বৃত্যুর 
কারণ হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে উহ্। দুর্ঘটনা! মনে হলেও উহা কোনও 
না কোনও ব্যক্তির অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে ঘটে থাঁকে। 

এমন কি, যে ব্যক্তি বা কোম্পানি ত্র পাখা তৈরি করেছে, কিংবা ফে 

মিস্ত্রি এ পাথ] ছাদের সহিত সংযুক্ত করেছে, সেও এরূপ এক দুর্ঘটনার 
“জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী হতে পারে। এই ধরনের 

অপরাধকেও সঙ্গত কারণে ব্যাপক অপরাধ বল চলে । 

বর্তমান পরিচ্ছেদে মাত্র পরপ্রবঞ্চনার একক অযৌনজ পদ্ধতিগুলি 
সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই বিশেষ পরপ্রবঞ্চনার বিভিন্ন পছ্ধতি- 

গুলি সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচন] করা যাক। ভারতবর্ষে 

তথা জগতে পরপ্রবঞ্চন! সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন “হিতোপদেশ” 
ও “পঞ্চতন্ত্র” প্রণেতা মহাপত্ডিত শ্রীবিষণুশর্মা। শ্রীবিষুণশর্মী-কথিত 

পরপ্রবঞ্চনার একটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম । এই' পদ্ধতিটি হতে 

পরপ্রবঞ্চনার মনস্তাত্বিক পদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা ষাবে। 

“কোনও এক ব্রাঙ্মণ একটি ছাগশিশু ক্রয় করে গৃহে ফিরছিলেন । 

কয়েকজন ঠগী-চোর এই ছাগশিশুটি' প্রবঞ্চনার দ্বারা অপহরণ করতে 

মনস্থ করল। তারা তখন সেই ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনের পথের এক এক 

জায়গায় এক-একজন পৃথক পৃথক ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এরা 

এমন ভাব দেখায় যেন এদের কেউ কাউকেও চিনে না। এরপর পথম 
ঠগী ব্রাহ্মণের পথ 'অবরোধ করে জিজ্ঞেস করল, “একি ঠাকুরমশাই ! 
এই কুকুর ছানাটা নিয়ে চলেছেন কোথায়?” ছাগশিশুটিকে এই 

ভাবে কুকুর ছানারূপে অভিহিত করায় ব্রাহ্মণ প্রথম ব্যক্তিকে তার 
এবিধ ব্যবহারের জন্তে গাল দিয়েপুনরায় পথ চলতে থাকেন । কিছুর 
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চলে এসে তিনি হ্বিতীয় ঠগীটিকে দেখতে পেলেন। ত্রাক্ষণকে দেখে 

দ্বিতীয় ঠগীটি অবাক হওয়ার ভাগ করে জিজ্ঞেস করে উঠে, 'অপনার
 

এই কুকুর ছানাটা কত দিয়ে কিনলেন ? এ ভাল জাতেরই কুকুর হব
ে। 

আমার পূর্বে একটি কুকুর বিক্রির ব্যবস! ছিল ইত্যাদি। ঘিতীয় 

$গী ব্যক্তির কথায় ব্রাঙ্গণের এ বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ জাগে। 

ছাগটিকে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে পুনরায় তিনি পথ চলতে 

থাকেন। এর পর পথে এ তৃতীয় ঠগীটির সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 

তৃতীয়ঠগীটি ত্রা্ষণকে শুনিয়ে অপর আর ব্যক্তিকে বলছিল, দেখ দেখ ! 

ব্রাঙ্ণের কাণ্ড দেখ, কৃকুর নিয়ে চলেছেন। কলির তআন্মণ !' তৃতীয় 

ঠগীর এবছিধ বাক্যে ব্রাহ্মণ সন্ত্ত হয়ে উঠেন। তিনি ছাগটিকে 

কিছুক্ষণের জন্টে রাস্তায় নামান এবং তারপর তাকে তুলে ন
িয়ে পুনরায় 

পথ চলতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে তার দেখা হয় চতুর 

$গীটির সহিত । চতুর্থ ঠগীটির এ্ররূপ কথায় ত্রাঙ্গণ আর পুরাপুরি 

অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তার মনে হয় কি জানি হয়ত কোথ
ায় 

একটু গোলমাল আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছাগ শিশুটিকে ছাগ শিল্তরূপে 

বুঝেও কুকুর ছান। বিধায় পরিত্যাগ করে সান 
সমাপনে ঈশ্বরের নাষ 

নিতে নিতে গৃহে ফিরেন'॥ 

উপরি উদ্ত কাহিনীটি গল্পচ্ছলে বণিত হলেও উহা! হুতে ৰাক্- 

-প্রয়োগের [ 598£০১০)০7 ) অত্যন্ভূত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়! 

যায়। অধিক ক্ষেত্রে বাক-প্রয়োগের সাহায্যে প্রবঞ্ককগণ অপকর্ণ 

করে থাকে কিন্ত বাক্প্রয়োগের সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রবঞ্চনা অপরাধ 

সংঘটিত হতে পারে এবং তা হত্্তত্ত্র হামেসাই হয়ে থাকে ' ৃষ্টান্ত- 

্বক্ূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা যাক্। 
ূ 

“জামার কাছে পাড়ার একটি ছেলে এনে বয়ে পড়ল, এ বৎসর 
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তাদের সরস্বতী পুজার জন্য চাদ! দিতে হবে। এদিকে টাকাকড়ি যা 
কিছু আমার ব্যবসার ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়--এই বিশেষে তথ্যটি 

ছেলেটির ভালরূপেই জানা ছিল। ছেলেটির পীড়াপীড়িতে বিভ্রত 
হয়ে, আমি দোকানের ম্যানেজারের নামে নিয়োক্তরূপ একটি' পত্র লিখে 

ছেলেটির হাতে তা দিই। 

প্রিয় অমুকবারু, বা তার ম্যানেজার ইত্যাদি-_ 

আপনার কাছে এই লোকটিকে পাঠাচ্ছি। এর 

হাতে পাড়ার পুজার চারা স্বরূপ ৫২ টাক! দিয়ে 

দেবেন । ইতি-_স্বাক্ষর-_ অমুক বাবু" । 
এদিকে ঠগী ছেলেটি পত্রের শিরোনামটুকু ফুট্ুকি চিহ্নিত অংশ 

বরাবর স্থঠামভাবে বিচ্ছিন্ন করে, নিয়ের অংশটি পৃথক পৃথক খাষে 
ভরে খামের উপর আমার বন্ধ কুটু্ব আত্মীয়ের নাম লিখে সেই 
আত্ীয়দের নিকট পণ্টি দেখিক্সে পাঁচ টাকা করে আদায় করে। এর 

পর প্রবঞ্চকটি আমার এক আত্মীয়ের হাতে একটি পেল্সিল দিয়ে পত্রের 
পিছনে (৮৪14 [২৪, 6/-) পাঁচ টাক! দিলাম' এইরূপ লিখিয়ে নিয়ে 

কায়দা যাফিক পত্রটি ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম হয়। এর পর রঝারের 

সাহায্যে পত্রের পিছনের “পাঁচ টাকা দিলাম” লেখাটি মুছে ফেলে 

চিঠিটি অপর আর একটি খাষে ত্বরে আমার অপর আদ এক 
আত্বীয়র কাছে তিনি উপস্থিত হন। বল বাহুল্য, প্রবঞ্চকটির আমার 

বহু আত্মীয় ও বন্ধুবাদ্ধবের নাম ও ঠিকান। জানা ছিল। কথার মার- 
প্যাচ দ্বারা প্রবঞ্চকটি অনায়াসে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হতে টাকা 

আধীয়ের পর পঞ্টি এই ভাবে ফেরত নিতে সক্ষম হয়েছিল। 
সর্বশেষে এই প্রতারক যুবকটি আমার দোকানেও যায় এবং ভার 
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প্রাপ্য টাকা কয়টা আদায় করে ঘরে ফিরে। প্রায় ছয় মাস পরে 

কথোপকথনের মধ্যে দৈবক্রমে আমার এক আত্মীয়ের নিকট বিষয়টি 

জেনে আমরা উভয়েই অবাক হয়ে যাই। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা 

অন্যান্ত আত্মীয় ও বন্ধুদের নিকটও এ একই কথা শুনে আমি অবাক 

হুই। কিন্ত আমি প্রতারক যুবকটির আর কোনও সন্ধান পাই না।” 
সাধারণ প্রবঞ্চনার নিদর্শনম্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি প্রবঞ্চনার 

পদ্ধতি উদ্ধত করলাম। কলিকাতা শহরে, এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বার! 
প্রবঞ্চকগণ প্রারই গৃহস্থদের দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাকে। 

“দশটা পনের মিনিটের সময় আমার ম্মামী অফিস রওনা 

হয়েছেন। এর ঠিক ছুই মিনিট পরেই লোকটা এসে আমার সঙ্গে 
দেখা করে বলে,__“দেখুন, অমুকবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । এই গুর 
সঙ্গে দেখা হল মোড়ের মাথায়; উনি অফিস যাচ্ছিলেন। উনি' 

বললেন, তার শালখান! রিপু করার জন্তে আপনার কাছ থেকে চেয়ে 

নিতে। আমার শাল রিপু করার দোকান আছে, মা! বাবুর 

অফিসের দণ্তরী বদরুদ্দীন আমার বড় ভাই। বাবু বলে দিলেন, ষে, 

মা হোক বা মিতু দিদি হোক, যার কাছে হোক চাইলেই হবে । 

আমার ছোট মেয়ের নাম মিতু'। মিতু নামটা শুনে লোকটার কথা 

আমিবিশ্বাসকরি। এ ছাড়] বছুরুদ্দীন নামটাও আমার শুনা ছিল। 

লোকটা কদিন ধরে ওৎ পেতে সুডুক সন্ধান করেছে এবং আগে ভাগেই 
খুকীর নামটা জেনে নিয়েছে । কিন্তু তা আমি সেদিন সন্দেহ মাত্র 
করতে পারিনি । আজ্ঞে, হা মশাই, আপপার সে কথা ঠিক। 

আমরা প্রায়ই ধুকীর নাম ধরে ডেকে থাকি। বাইরে থেকে কারও পক্ষে 
তা শুনা অসম্ভব নয়। যাই হোক, লোকটাকে বিশ্বাস করে দামী 
শালটা তাকে আঙি দিয়ে দিই। সন্ধ্যার সময় উনি বাড়ি ফিরে সব 
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কথা শুনে অবাক হয়ে যান এবং আমাকে ভর্খসনা করেন । এতক্ষণে 

আমি বুঝতে পারি যে লোকটা একটা প্রবঞ্চক | সে মিথ্যা! ছলন। 

হবার আমাকে ভুলিয়ে দামী শালটা হস্তগত করেছে ।” 

এইরূপ অপরাধ সম্পককীয় অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধাত করলাম । 

“আমার পুক্র সান্ধ্যভ্রমণে বার হবার কয়েক মিনিট পরই তার 

সমবয়স্ক এক বালক আমার নিকট এসে বললে, মা! রাজেন্ আমার 

সহপাঠী । সে একদিনের জন্ত আমার ইতিহ[সের নোট বইটা চেয়ে 

এনেছিল । আমার বাবা এক্ষুণি সেট আমার কাছে চাচ্চেন । না পেলে 

বড্ড বকাবকি করবেন ।” বালকটির এই কাতরোক্তিতে আমি মনে 

করলাম, তা সত্যই হয় ত বা তাই হবে। দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে 

বললাম, “তা বাবা! আমি তো লেখাপড়া জানি না। তুমি বরং 
ওর টেবিলের উপরকার বইগুলার ভিতর হতে ও বইটা বেছে নিয়ে 

যাও। আমার পদধুলি গ্রহণ করে তখন সে আমার পুত্রের টেবিল 
থেকে বইখানি উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। এরপর আমার পুত্র ফিরে 

এলে তার কাছে অবাক হয়ে শুনি যে এ অজ্ঞাতনামা বালকের সব 

কথাই মিথ্যা ছিল ।” 

উপরের প্রবঞ্চনা পদ্ধতি ব্যতীত আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বার 

প্রবঞ্চকগণ শহরের লোকেদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে । 

সাধারণ ভাবে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিটিকে “টেলিফোন স্থইগ্ু- 

লিও” এই নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতি হবার প্রবঞ্চকগণ 

প্রথমে টেলিফোন দ্বারা দোকানদারদের সহিত তার্দের কোনও এক 

পরিচিত ব্যক্তির নামে কথোপকথন করে। অনেক সময় সেই পরিচিত 

বানামজাদ। ব্যক্তিটির কঠম্বরও তারা অন্ৃকরণ করে থাকে। এই 
সময় প্রবঞ্চকটি জানিয়ে দেয় যে, ভার ম্যানেজার বা কোনও কর্ম 
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চারীকে পত্রসহ সে এক্ষনি পাঠিয়ে দিচ্ছে। দৌকানদাঁর ষেন তার 
সেই লোক মারফৎ দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্তে পাঠিয়ে দের। এর 
পরক্ষণেই একজন লোক পত্রসহ পদব্রজে বা মোটয়ে দোকানে এসে 

হাজির হয়। লোকটি দোকানের রসিদ বইয়ে ষথারীতি সই করে 

ত্রব্যাদিসহ প্রস্থান করে। এর পর আরও কয়দিন অপেক্ষা করে 
দোকানদার তার সেই ধনী খদ্দেরের বাটীতে বিল পাঠিয়ে জানতে 
পারে ষেতারা প্রতারিত হয়েছে। ভ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথিত ভদ্রলোক 

একেবারেই ওয়াকিবহাল নহেন। এ সম্বন্ধে কোনও একটি প্রবঞ্চকের 

একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম । 

“আমি কোনও এক পাবলিক টেলিফোনে এক আন] জম] দিয়ে 
অমুক জুয়েলারী দোকানে ফোন করি, “দেখুন! আমি অমুক থানার 

বড়বাবু। আমাকে চিনতে পারছেন তো ?' দোকানদার বড়বাবুকে 
ভাল ব্ধপেই চিনতেন। ভন্রলোকের জনপ্রিয়তা সম্বপ্ধে আমিও 

অবহিত ছিলাম। এই জন্তে এত লোক থাকতে আমি এ"র নামেই 

ফোন করি। উত্তরে দোকানদার, “বিলক্ষণ--বিলক্ষণ' বলে উঠে 
অভিবাদন জানায়। আমি তখন তাঁকে জানাই, দেখুন একজন 
সিপাইকে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছি। ছৃ*ছড়া ভাল নেকপেস্ পাঠাবেন তো! 
পছন্দ হলে একটা রেখে দেব, হা, ওদের দাষটাও লিখে পাঠাবেন ।' 
দোকানদার আমাকেই বড়বাবু ভেবে এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি 

হয়। এদিকে আমি কয়েকখান! পুলিশের ফর্ণও পূর্বান্ছে জোগাড় 
করে রেখেছি । পুলিশের সেই ছাপানে! কর্মে বড়বাবুর জবানিতে 
একটি পত্র লিখে আমি আমার এক হিম্বুত্থার্নী সহকারীকে পত্রমহ 
সেই দোকানে পাঠিয়ে দিই। আমার হিন্ুস্থানী সহকারীটি নিপাহী- 
দের কারদান্থনারে সেলাম করে দোকানদারকে পজ্টি দিলে দোকান- 
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দারটি ছুই জোড়া জড়োয়া নেকলেস্ নিঃসন্দেহে তার হাতে তুলে 
দেয়। 

' নামকরা নাগরিক এবং পদস্থ কর্মচারীদের নামে শহরে এই 
ধরনের প্রবঞ্চনা হামেসাই হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে কোনও এক 

পদস্থ কর্মচারীর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত করলাম। 

“একদিন আযষি অফিসে বসে আছি। হঠাৎ শহরের এক নাষ- 

জাদা খাবারের দোকানের সরকার এসে হাজির । ভদ্রলোক বিনা 

বাক্যব্যয়ে ৫৫. টাকার একটা বিল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 

“কিছু মনে করবেন না,ক্তার ! অনেক দিন বিলটা! পড়ে আছে, 

আপনি বোধ হয় ভুলে গিছলেন, হে হে হে। আমি বিলটা 

পড়ে দেখে অবাক হই । আমি নাকি তিন মাস পূর্বে তাদের 
দোকান থেকে কয়েক হাড়ি দধি ও সন্দেশ কিনেছি । আমি বিরক্ত 

হয়ে ভদ্রলোককে শুধোই--এশ্যা আমি কিনেছি ! চেনেন আপনি 
আমাকে? ভত্রলোক অপ্রস্তত হয়ে বলেন, 'না, আপনি তো৷ অমুক 
বাবু নন।” 'আমি তখন তাকে জানাই যে আমিই অমুক বাবু এবং 

দোকানের বিক্রেতাকে ডেকে পাঠাই । বিক্ষেতা এসে আমাকে অমুক 
বাবুরূপে জেনে অবাক হয়ে যা এবং নিম্বোক্তরূপ একটি বিবৃতি 

দেয় 
“তিনমাস পূর্বে একজন ফোটা গোছের প্রোড় ভদ্রলোক দোকানে 

এসে 'আমি অমুক বারু; এ নাষে পরিচয় দিয়ে কিছু খাবার বন্ধু 
খেতে চান। আমর! তাকে খাষার খাওয়াই এবং তাকে মালিকের 

বন্ধুরূপে ছেনে দাষ নিতে অন্বীকূড হই। কিস্ততিনি জোর করে দাষ 

দেন এবং ৫৪. টাকায় মুল্যের দধি ও সন্দেশ তার গাড়িতে তুলে দিতে 
বলেন। আমরা তার উপদেশমত কাজ করি এবং ভ্রব্যাদির যুল্য 
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বাবদ একটা বিলও তাঁর হাতে দিই। তিনি বিল অনুযায়ী টাকা 

পাঠিয়ে দেবেন বলে মিষ্টান্লাদিসহ প্রস্থান করেন । আমি ইতিপূর্বে 
আপনাকে কখনও দেখিনি, তাই সেই লোকটিকেই আমি, 'আপনি” 

মনে করেছিলাম । হা শ্যার, আপনার নাম আমি ইতিপূর্বে বাবুদের 

মুখে বহুবার শুনেছি, তাই_-” 
আমি উপরি উক্ত পদস্থ ব্যক্তিটির মুখে শুনেছি যে, তিনি ইতিপৃবে 

কার্ধব্পদদেশে বহুবার উক্ত দোকানে গিয়েছেন, কিন্ত দোকানের কেহ 

তাহাকে মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করা তো দুরে থাক, অভ্যর্থনা 
পর্বস্তও তাহাকে কেহ করেনি। আসল অমুক বাবু যে খাতির 

পায় নি, নকল “অমুক বাবু সেই খাতির পেল। কিস্তকেন? এই 

প্রশ্ন স্বভাবতঃই লোকের মনে আসবে। বিষয়টি আন্ভোপান্ত 
বিবেচনা! করলে, এই সব প্রবঞ্চনার মধ্যে দোকানের কর্মচারীদের ষে 

যোগাযোগ থাকে, এইরূপ মনে করা চলে । 

এই' প্রঝঞ্চন|! অপরাধের নিদর্শন স্বরূপ অপর আর এক রত্ব- 

ব্যবসায়ীর বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম। 

«এ বিষয়ে আমার কি দোষ মশাই | আপনার নাম শুনেছি, 

কিন্ত কখনও আপনাকে দেখিনি, এবং এও শুনেছি আপনি একজন 

দেবতুল্য লোক। সকাল নয়টায় একজন লোক ফোনে জানাল আপনি 

কথা বলবেন। এর পর আপনার নাষ নিয়ে আর একজন ফোন 

করে জানালেন যে তিনি পত্রসহ দারোয়ান পাঠাচ্ছেন। দারোয়ান 

এসে আংটি কটা নিয়ে গেল এবং কিছু পরেই আবার সেগুল! ফিরিয়ে 

এনে জানাল, তার সাঁছেব মেমসাহেব সমভিব্যাহারে খোদ্দ আসবেন 

বেল! তিনটায় নিজের1 জিনিস পছন্দ করতে । এর পর বেল! তিনটায় 

টকটকে বর্ণের লম্বা চেহারার একটা লোক একজন পরম! তুদরী 
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মহিলাকে নিয়ে দোকানে এলেন। আমরা তাদেরই “আপনারা 

মনে করে আনন্দে গলে পড়ে খাতির-ষত্ব করলাম। সাহেব কম ভ্রব্য 

নিতে চাইলেও মেষসাহেৰ নিতে চান বেশি জিনিস। সাহেব একটা 

কম দামের পছন্দ করলেও মেমসাহেব সেটা বাতিল করে দেন 

কিছুক্ষণ বাদান্বাদের পর মেমসাহেব প্রায় সতের হাজার টাকার 

মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে মোরে উঠলেন। বিব্রত হয়ে সাহেব পাঁচ 

শত টাকা অগ্রিষ জম! দিয়ে বিবর্ণ মুখে বিলটা তাঁর বাড়িতে পাঠাবার 

জন্তটে অনুরোধ জানিয়ে মেমসাহেবের পাশে এসে বসলেন । আমরাও 

যথা-রীতিতে তাদের মোটর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে দোকানে ফিরলাষ । 

আমাদের একবারও মনে হয় নি ষে তারা 'আপনারা' নন” 

এই বিশেষ পদ্ধতি সকল ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি ছারা প্রায়ই 

ঠগীরা সরল প্রকৃতির ভত্র দোকানদারদের কলকাতা শহরে ঠকিয়ে 

থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঠগী প্রায়শঃ একজন বালক 

লঙ্গে করে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে আসে। এর পর বালকটিকে 

দোকানে বঙিয়ে রেখে ঠগী লোকটা! দশ-বারোটি ভাল ভাল দামী 

শাড়ি বেছে নিয়ে বাড়ির মেয়েদের দেখাবার জন্তে দোকান ত্যাগ 

করে। বালকটি অছিষ্বরূপ বসে থাকায় দোকানদার এই প্রস্তাবে 

প্রায়ই অরাজি হয় না। অর্ধ ঘণ্টা পরে শিক্ষাহ্যায়ী ছেলেটি ব্যস্ত 

হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে মা বাকাকীমার নাম নিয়ে কান্না 

শুরু করেদেয়। এই অবস্থায় কোনও কোনও দোকানদার এই 
সকল ছেলেদের কান্নায় বিব্রত হয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্তে 

তাদের মিঠাই কিনে দিয়েছে । এরপর দোকানদার অপরাপর খদ্দেরদের 

নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বালকটিও ইত্যবসরে আনমনা হয়ে? 
বাঘায় নামে। এরপর রাস্তার উপন্ন কিছুক্ষণ ঘুল্লাফিরা ক'রে 
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স্থযোগমত সরে পড়ে ছেলেটি $গী লোকটির সহিত এসে মিলিত 
হয়। 

এই সকল বালকগণ সকল সময়ই দোকানদারদের নজর এড়িয়ে 
সরে পড়তে সক্ষম হয় নি। ঠগী লোকটির "অবর্তমানে প্রায়ই 
দোকানদারর] এদেরই থানায় ধরে" নিয়ে আসে। থানায় এসে এরা 
কাদতে শুরু করে এবং জানায়, লোকটা রাস্তা থেকে তাকে ধরে 

নিয়ে এসেছিল এবং সে নাকি তাকে ইতিপুর্বে কখনও দেখেনি। 

লোকটা তাকে চার আনা পয়স! দিয়ে দোকানে সে ন] ফিরা পর্যন্ত 

বসে থাকতে বলেছিল, ইত্যার্দি। ছেলেটি তার মুঠার মধ্যে রক্ষিত 
একটিমাত্র সিকিও প্রমাশস্বরূপ পুলিশকে দেখিয়ে দেয়। 

সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় ছেলেটি নির্দোষ । দোকান- 
দারকে এও ত্বীকার করতে হয় যে ছেলেটির সহিত তাদের এ সম্বন্ধে 
কোনও কথা হয় নি। এ ছাড়া দেখা যায় যে, ছেলেটির বাড়ি ঘর ও 

পিতামাত! বর্তমান । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বালকেরা স্কুলের 
ছাত্র হয়। এই সকল বালকের প্রমাণের অভাবে প্রায়ই মুক্তি পেয়ে 

থাকে। আসলে কিন্ত এই সকল বালক অত্যন্তরূপ ধূর্ত হয়ে থাকে 
এবং কিছুতেই সত্য কথা বলতে চায় না। ছোটবেল! হ'তে 

অপরাধীদের সহিত মিশে এরা এইরূপ হয়ে থাকে। এই ধরনের 

বানক অপরাধীদের সংখ্যা শহরে অত্যন্তরূপ অধিক। তবে কোনও 

কোনও ক্ষেতে শহরের লোভী দরিত্্র বালকদের এই লব ঠগীর ভুলিয়ে 
এনে এইভাবে যে কাজ হাসিল না করে তা'ও নয়। 

এছাড়া অপর আর এক অভিনব পদ্ধতিতে শহুরে ঠগীরা 

দোকানগ্বারদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে 
দোকানেরই এক কুলিকে ত্রব্যাদিসহ অমুক নং বাসিতে পাঠাবার জন্তে 



১৭৫ পরপ্রবঞ্চণা 

অন্থরোধ জানিয়ে ঠগী মহাশয় স্থান ত্যাগ করেন। তাদের প্রতিক্রতি 

এই যে জিনিস পৌছবামাত্র কুলির হাতেই তার! দাম দিয়ে দেবেন। 
এদিকে যথা সময়ে ঠগী মহাশয় কথিত বাটীর দরোজার নিয়ে অপেক্ষা 
করতে থাকেন। এর পর তিনি কুলির নিকট হ'তে ভ্রব্যাদি বুঝে 

নিয়ে দ্রব্যাদিসহ বাটীর অপর আর এক দুয়ার দিয়ে বেমানুম সরে 

পড়েন। প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কুজি [বা কর্মচারী ] 

বুঝতে পারে যে বাড়িটি খালি বাড়ি কিংবা বাড়িটিতে বহু ভাড়াটিয়া 

বাম করে। তারা ভ্রব্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। 

বেশ বুঝা যায় বিষয়টি আগাগোড়া প্রতারণ। মাত্র। 

[বহু গৃহী ঠগী লোকবলহীন অসহায় ব্যক্তিদের বহু কর্ণ বিনা 

অর্থে নিঃস্বার্থভাবে কয়দিন করে দেয়। পরে এরা তাদের ঠকিয়ে 

অর্থ গ্রহণ করে সরে পড়ে। এই অপরাধীরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে 

মিথ্যা ভাষণে দক্ষ। এরা কিছুটা উপকার করতে সক্ষম। এজন্য 

বারে বারে লোকবলহীন ব্যক্তিরা এদের দ্বার] প্রবঞ্চিত হয়। ছূর্বল- 

চিত্ত মানুষ এদের বুঝেও বুঝে না। ফলে তারা বহুভাবে ক্ষতিগ্রজ 

হয়ে থাকে ।] 



অন্তিবাজি 

অস্তিবাজি বা অন্তমার পদ্ধতি সাধারণ প্রবঞ্চনার একটি একই 

উদ্াহরণ। সাধারণতঃ ইরালী নামক ভ্রাম্যমাণ স্বভাবছ্বৃত্ত 
দলের লোকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লোক ঠকায়। এই 

দুর্বভদল একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লোকের অর্থ অপহরণ করে। নিয়ের 
বিবৃতিটি হ'তে এই পদ্ধতিটি কিরূপ তা বুঝা যাবে। 

“আমাদের একজন জনবহুল কোনও এক দোকানে এসে সামান্য 

কিছু ভ্রব্য ক্রয়ের অছিলায় একটা টাক! ভাঙিয়ে নিই। গাধারণতঃ 
আমর। কোনও দ্রব্য ক্রয় না করেই টাকা ভাঙিয়ে থাকি+ এক 

টাকার রেজগি হাতে তুলে আমর! দোকানদারকে দেখাই এবং মিথ 

করে বলি যে এর মধ্যে অনেকগুলি জালিমুদ্রা আছে । পর 

আমরা দোকানদারদের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই ক ৪ 

বা পয়স। বেছে বা বদলে নিতে থাকি। আমাদের পীড়াপীড়িতে 

বিরক্ত হয়ে দোকানী এ প্রস্তাবে রাজিও হয়। এই স্থযোগে 
দোকানীর চক্ষের সামনে হাত সাফাই-এর [ 515141)0 06 1)870] 

সাহায্যে আমরা অনেকগুলি সিকি ছু'আনি ইত্যার্দি সরিয়ে নিতে 

সক্ষম হই । কখনও কোনও দোকানীকে তার পয়সাকড়ি গ্রন্তে 
দেখলে আমরা তাকে জানাই যে, তাদের এ মৃত্রাগুল! জালি বা 
খারাপ যুত্রা। এর পর গুলি দোকানদারকে , অঙ্গুলি নিরেশে দেখা- 

বার অছিলায় আমরা মুদ্রাঙুলি স্পর্শ করে হাতসাফাই-এর সাহায্যে, 
“অনেকগুলি মুত্রা বেষানুষ সরিয়ে ফেলে থাকি ।” 



১৭৭ অন্তিবাজি 

এইরূপ প্রবঞ্চনাকে প্রবঞ্চন। না বলে চৌর্য-অপরাধ বলা উচিত। 

কারণ এই পয়সা বা আনিগুলি ছূর্ব-স্তরা সরিয়ে ফেলেছিল দৌক"ন- 
দারের অজ্ঞাতসারে, জ্ঞাতসারে নয়। দোকানদার নিজে ছূর্বতদের 

হাতে এ সব মুদ্রা তুলেও দেয় নি। এ ছূর্ব-স্তরা দোকানদারের 

অজ্ঞাতসারে এগুলে। সরিয়ে নিয়েছে । কিন্ত এই অস্তিবাজির অধিক 
সংখ্যক পদ্ধতিই প্রবঞ্চন। অপরাধের পর্যায়ে পড়ে থাকে । দৃষ্টান্তস্বরূপ 
নিয়ে অপর একটি বিবৃতি তুলে দলম। 

“শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনেব অপেক্ষায় ঈ(ড়িয়েছিলাম । হঠাৎ 

লক্ষ্য করলাম একজন লেক কতকগুলো ভাল ভাল শাড়ি সস্তায় €বক্রয় 

করছে । কয়েকজন ভদ্রলে।ককে কয়েকখানি শাড়ি সন্ত দামে কিনতেও 

দেখলাম। অপর সকলের দেখাদেখি আমিও আমার এক শ্যালিকাকে 

উপহার দেবার জন্তে একখানি শাড়ি কিনে ফেলি। মুল্য বাবদ 
উনিশটি টাকা গুনে নিয়ে লে।কট। শাড়িখাঁন। একটা খবরের কাগজে 

মুড়ে যত্ব ক'রে সেট! সে একট! দড়ি দিয়ে বেধে দিলো । এর পর 
সোজা শ্বশুরালয়ে এসে শ্য।লিকাটিকে কাপড়খানি আমি উপহার দিই । 

কিছু পরে শ্যালিকাটি কাপড়ের মোড়কটি খুলে দেখতে পায় তার মধ্যে 

একটা ময়ল৷ ছেশ্ড়া ন্যাকড়া রয়েছে । সেখানে এরপ মুল্যবাঁন 

কোনন্্র শাড়ি নেই । বিষয়টি সকলে ঠাট্রার সামিল মনে করে হেসে 

উঠেন। এদিকে আমি অন্থশেচনায় দগ্ধ হতে থাকি ট্উনিশ টাকা 

খরচ ক'রে আমি শাড়িই কিনেছিলাম। পয়স। খরচ করে ন্তাকড়। 

নিশ্য়ই আমি কিনি নি। এরপর অনুসন্ধান দ্বারা আমি জানতে 

পারি যে, লোকটা একটা $গী হাতসাফাই-এর সাহায্যে আসল 

শাড়িটা পরিয়ে ফের্ল একটা ন্তাকড়া কাগজের মোড়কে পুরে দিয়ে 
সে আমাকে ঠকিসেছে যে সকল ভত্রসম্ভানকে এ লোকটার কাছ 

অ -*- ১, 



অপরাধ-বিত্ধান ১৭৮ 

থেকে আমি কাপড় কিনতে দেখেছিলাম তারাও নাকি এ লোকটারই 

দলের লোক। এর আশে-পাশের লোকগুলো ছিলো সব ঝুটা বা 
জাল ক্রেতার দল। এই সব জাল ক্রেতারা কখনও বা ভিড় ক'রে. 

কখনও বা এ ভাবে নিরীহ পথচারীকে প্রলুন্ধ ক'রে বন্ত্রবিক্রেতাকে 

লোকঠকনোর কার্ষে সাহায্য ক'রে থাকে * 

সম্প্রতি কতিপয় নীলামদার এক ন্ৃতন পদ্ধতিতে লোক ঠকাচ্ছে। 

এরা ঘণ্টা বাজিয়ে চার গজের এক পিস কাপড় হাতে তুলে চীৎকার 
করে, 'চার টাকা” কিন্তু প্রনুব্ধ ক্রেতারা চারি টাক! তাদের হাতে 

তুলে দেওয়া মাত্র তার] পুরা পিস ন। দিয়ে এক গজ মা. কাপড় তা 

থেকে কেটে বা ছিড়ে তা ক্রেতাদের প্রদান করে। প্রতিবাদ করলেও 

তারা & অর্থ আর কাহাকেও ফেরত দেয় নি। 
ইরানী প্রভৃতি ছুূর্বঘ্ত দলের মেয়েরাও প্রায়ই তাদের পুরুষদের 

শিক্ষামত গুহস্থদের বাড়ি বাড়ি এসে টাকার ভাঙানি বা রেজগি 

সরবর'হ ক'রে থাকে । গৃহস্থ-কন্তাগণ এদের নিকট হ'তে রেজগি 

[ সিকি, ছৃ"য়ানি ইত্যাদি ] গুনে গুনে নেন। কিন্তু এরা চলে ষাবার 

পরই তার] পুনরায় এ্রগুলি গুনে দেখেন যে কুড়ি টাকার ভাঙ1 

নির মধ্যে প্রায় ছয় ৰা সাত টাকার মত রেজগি কম পড়ছে। 

সাধারণতঃ হাতসাফাই-এর সাহায্যে এই ইরানী মেয়ের! রেজগিগুলি 

অপহরণ করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সময় এজন্তে তারা হাতের 

চেটোয় আঠা মাখিয়ে রাখে । এদের কেহ কেহ হাতের চেটোর 

মধ্যাংশ সক্কোচন ক'রে ভেকুয়ম তৈরি করে। রেজগিগুলি আকর্ষণ 

[39০০7 ] করতেও সক্ষম_অভ্যাস দ্বারা অনায়াসে এইরূপে 

দ্রব্যাদি আকর্ষণ করা সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় রেজগিগুলি হাতের 
চেটোর মধ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকে । কখনও কখনও এর! বচন-বিস্তাস 



১৭৯ অস্তিবাজি 

দ্বারা গৃহস্থকন্তাদের অন্যমনস্ক ক'রে বা তাদের মন অন্তদিকে আরুষ্ট 
ক'রে কাজ হাসিল ক'রে থাকে। 

এইরূপ পদ্ধতি ছারা অর্থ অপহরণ করাকে চুরি কিংবা জুচ্চ,রি 
বল! হবে তা বিবেচ্য, এদের কেহ কেহ পিত্বলের কতকগুলি দান। 

সোনার দানি। বলে' গৃহস্থ কন্ঠ।দের নিকট সোনার দরে বিক্রয়ও ক'রে 

যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এব। করেকটি আসল সোনার দানা 

পরীক্ষার্থে গৃহস্থকন্তাদের নিকট রেখে যায়। স্বর্ণকারের সাহায্যে এগুলি 

সত্যই সোনা কিনা তা যাচাই ক'রে নিয়ে গৃহস্থ-কন্ঠাগণ এ দানাগুলি 

কিনতে মনস্থ করেন। এরা এরূপ ভান করে যেন গুদের সাথে 

ওগুলির ক্রয-বিক্রয়ের সময় দরে বনিবন। হচ্ছে না । এই অজুহাতে 
এরা গৃহস্থ-কগ্তাদের নিকট হ'তে দানাগুলে চেয়ে নিয়ে তাদের চক্ষের 

সামনেই হাতসাফাই-এর সাহায্যে সোনার দানাগুলি বেমালুম ভাবে 

সরিয়ে ফেলে তারা সেইস্থলে মুঠঠির মধ্যে কতকগুল৷ পিস্তলের দানা 

এনে-_সেই পিস্তলের দানাগুলা গৃহস্থ কন্যাগণকে পুনরায় ফেরত দেয় । 

গৃহস্থ-কন্যাগণ এগুলাকেই পৃর্বেকার 'সানার দান! মনে ক'রে পুনরায় 
তাদের সহিত দর কষাকষি শুর করেন। দুর্বত্ত সত্রীলোকেরা এই 
হযোগে গৃহস্থ কন্ধ/দের প্রস্তাবিত বা ঈশ্সিত যুল্যেই দানাগুলি 
[ 85৪৯ ] বিক্রয় করতে রাজি হ'য়ে সোনার বদলে কতকগুলি পিস্তল 

গৃহস্থ কন্তাদের গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে । মাড়োয়ার বাউরি এবং 
বগরি মাঘেরা নামক স্বভাবছূর্তি দলের মেয়েরা এইরূপ পদ্ধতি 

অবলম্বন ক'রে প্রায়ই গৃহস্থ কন্তাদের ঠকিয়ে থাকে । প্রবঞ্চনার এই 
বিশেষ পদ্ধতিকে কেহ কেহ দানা-কুল পদ্ধতি বা বিড.সইগুলিঙ বলে 
থাকেন। 

এদেশে প্রচলিত ভিক্ষা ও দানপ্রথা সাধারণ প্রধঞ্চনার প্রধান 
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পসহায়ক। দার্ন করাকে আমর। পরলোকের জন্ত পাথেয় সংগ্রহের 

সামিল মনে করি--দানের সব কয়টি মুদ্রাই পরলোকের কোনও ব্যাঙ্গে 
যেন জমা পড়ছে । দানের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয় বা পাঁপক্ষয়ের মনো- 

বৃত্তির হযোগ প্রবঞ্চকরা এদেশে হামেসাই নিয়ে থাকে। [বন্ধ 

ব্যবসায়ী ইনকাম ট্্যাক্সে রিবেট পাবার জন্তেও কিছু কিছু দান কাখ 
করে থাকেন ।] এদের কেহ কেহ সাধু বা ফকিরের বেশে জনসাধারণের 

নিকট প্রচার করে যে তারা কোনও এক পুরান মন্দির বা মসজিদ 
সংস্কারের জন্তে অর্থ ভিক্ষা করছে । এদের কেহ কেহ [ একক 

ভাবে বা দল বেঁধে] অবলা আশ্রম, হাসপাতাল, গোশাল। 

নির্মাণ ব! বিগ্ভালয়ের উদ্দেশ্বেও অর্থসংগ্রহ করে থাকে। 
আসলে কিন্ত এরা এইরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা উদরসেবা 

বা উদরপুজা! করে মাত্র। প্রদেশের কোনও এক দূর অঞ্চলে দুভিঙ্ষ, 
বন্তা বা মহামারীর সংব'দ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হলে এদের 

স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় এবং এই স্থযোগে তারা অত্যন্তরূপ 

কর্মতৎপর হয়ে উঠে। এদের কেহ কেহ কোনও এক নামকরা 

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জাল এজেণ্ট সেজেও অর্থভিক্ষা ক'রে থাকে। 

এদের প্রায়ই প্রতিষ্ঠান বিশেষের নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া বাজ্স 

নিয়ে রাজপথে ঘুরাফিরা করতে দেখা গেছে। এদেশের ভাত্রা, 

কালান্দার প্রভৃতি স্বভাব দুর্বত্ত দলেরাও এইরূপ গ্রবঞ্চনার দ্বাবা 

অর্থাপহরণ ক'রে থাকে । 
এছাড়া এমন বহু প্রকার ঠগী দুর্ব,ত্ব দল আছে যারা জন- 

সেবক বা দেশভক্ত সেজে গ্রামে গ্রামে মান্ৃষের দুঃখ লাঘব করবার . 

অছিলায় ঘুরে বেড়ান। এ'দের অনেকে প্রায়ই শিক্ষিত বা সবল 
শিক্ষিত হয়ে থাকেন। এর! গ্রামে গ্রামে সভা ক'রে দরিত্রগণকে 
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' তাদের খণভার লাঘব ক'রে মহাজনদের কবল হ'তে তাদের রক্ষা 
করবেন, এইরূপ এক ভূয়! প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিকট হতে এ 

কার্ধষের জন্য চাদ। আদায় ক'রতে থাকেন। এর! গ্রামবাসীদের 

বুঝান, কর্তপক্ষের নিকট আবেদন পেশ ক'রে ছুঃখ জানাতে হলে 
এই অর্থের প্রয়োজন আছে। এরা মহাজনদের সহিত দেখা ক'রে 
সমিতির পক্ষ থেকে ভয় দেখিষে খাতকদের নিকট হ'তে ক্ষেপে ক্ষেপে 

তাদেরকে অর্থ আদায় করতে বলেন । অপরদিকে এ"রা খাঁতকদের 

দনকট হ'তে "ফি" স্ববপ আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাদের ইনসল- 

ভ্যান্সি ফাইল করবার জন্যেও পবামশ দেন। এইভাবে মহাজনদের 
নিকট হ'তে ঘুস্ [উৎকোচ স্ববপ এবং খাতকদের নিকট হ'তে 

চাদ ও 'ফি' স্বরূপ অর্থ আদায় ক'রে হঠাৎ একদিন এরা গ্রাম 

ত্যাগ ক'রে চলে যান। মহাজন ও খাতকদের যা কিছু মধুর সম্পর্ক 
তা চিরদিনের জন্ত সমূলে বিনষ্ট ক'রে দিয়ে সবার হঠাৎ সরে পড়েন । 

এই সব প্রবঞ্চক ছুর্ব-ত্বদের নাম দেওয়া হয়েছে “ডেট, রিলিফ 
প্রোপোগ|প্িষ্ট" বা তৃয়া জনহিতৈষকি | প্রবঞ্চক ] দল। 
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সাধারণ প্রবঞ্চক অপরাধীদের মধ্যে ঠগী ভিখারিগণ একটি উল্লেখ- 

যোগ্য স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ এর] ভিক্ষা দ্বারাই মানুষকে 

প্রতারিত করে। নগরে নগরে তথাকথিত বহু দরিন্র ভদ্রলোক বা 

ভন্ত্রকন্তাকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দেখেছি । এর! প্রায়ই পরিচয় 
দিয়ে থাকেন, তারা না"কি পূর্বে অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি 

ছিলেন। অনেক সময় এ'রা মিথ্যা বলে কোনও এক নামকরা 

লোকের নিকট আত্মীয়ও সেজে থাকেন। কেহ কেহ নামজাদা 

ব্যক্তিদের সই করা জাল পরিচয়-পত্রও এই জন্তে যোগাড় করেছেন। 

এ সন্বদ্ধে দৃষ্টাপ্ত স্বরূপ নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হুল। , 
“একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ়' মহিলা 

আমার ভ্রীর সঙ্গে আলাপ করছেন । আমাকে দেখে মহিলাটি মাথার 

কাপড়টা সলজ্জভাবে আরও একটু নামিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে নিজেই 
তিনি উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। কথায় 

কথায় আমার পরিচয়টা জেনে নিয়ে তিমি বলে উঠলেন* হ1! আমার 

কপাল! তুমি তাহলে অমুক গ্রামের মধুবাবুর নাতি! 'উনি যে 
আমার নিজের মেসো হতেন। এর পর দীর্ধঘনিশ্বাস ফেলে তিনি 

অনেক কথাই বলে চললেন । যথা-আর বাবা! সেদিন কি 

আর আমার আছে? না বাবা, বড় মানুষ আত্মীয়দের কাছে 
আর যাবনা। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম দেখো। এ 
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সবই বাবা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আসলে আমাদের রক্তের টান যাবে 

কোথা?” ইত্যার্দি। বলা বাহুল্য, নগদ দশ টাক! সাহায্য নিয়ে 

সেদিন তিনি আমায় রেহাই দেন। এর পরের দিন তার প্রদত্ত 
ঠিকানায় আমি খেশাজ ক'রে জানতে পারি, সেরূপ কোনও ব্যক্তি এ 

ঠিকানায় কম্মিনকালেও ছিলেন না ।” 

কলকাতা শহরে প্রাফ্ই ভন্রবেশী মহিলাদের রুগ্ন শিশু ক্রোড়ে 
ভিক্ষা করতে দেখা গেছে । অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে, কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে ভিখারীদের নিকট হতে এ সকল রুগ্ন শিশুকে তারা 

ভাড়া ক'রে এনেছেন। মাতা এবং শিশুটির স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্পাত 

করে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেই প্রকৃত তথ্যটি প্রতীয়মান হবে । 

শুনা গেছে, যে শিশুটি যত বেশি রুগ্ন তার ভাড়া না”কি তত বেশি হয়ে 

থাকে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একভাবে নিশ্চল অবস্থায় শুইয়ে 
রাখবার জন্যে এই সকল শিশুদের কাহাকে কাহাকে অহিফেন মিশ্রিত 

জলও খাওয়ান হয়। 

সাধারণ ভিখারীর।1ও অনেকে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভিক্ষা! বৃত্তি ক'রে 

থাকে। 'আমি এমন বহু প্রবঞ্চক ভিখারীকে জানতাম। এদের 
একজনকে পায়ে পুরু ন্তাকড়! জড়িয়ে ছিন্নবাসে সারাদিন ভিখারীদের 
সঙ্গে রাষ্বায় দেখা যেতো। কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তার রক্ষিতার 
গৃহে ফিরে দামী সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে সিক্ষের পাঞ্জাবী 

পরে বিজলী পাখার তলায় ছুষ্ফেমনিভ শধ্যায় শুয়ে রাজ্রি যাপন 

করতো। এমন কি, তার সগৃহির্ণী সিনেমা! দেখারও শখ ছিল। 

ভিখারী সমাজ, সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচন। 
কর! হয়েছে । এক্ষণে উহার কোনও পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। শহয়ের 

ভদ্র ছূর্বভ দালালের! ভত্র গৃহস্থদের ঠকাঁবার জনে কোনও কোনও 
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ক্ষেভ্রে এই সব ভিখারীদের সহায়ত! কামনা করে। উদাহরণ স্বর্ষপ 

নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধত করলাম । 

“শুনুন বলি, কি ক'রে আমি ভদ্রলোকটির নিকট হু*তৈ দেড় হাজার 

টাকা আদায় করি। একদিন রাত্রে একজন ভিখারী কম্বল মুড়ি 
দিয়ে নয়া রাস্তার উপর শুয়েছিল। এ নিরীহ ভদ্রলোক সাবধানেই 

গাড়ি চালাচ্ছিপেন। কিন্তু মাঝ রাস্তার উপর কালে। কম্বল মুড়ি 

দিয়ে শুয়ে থাকায় তিনি মানুষটাকে দেখতে পান নি। এ ছাড়া হঠাৎ 

গাঁড়িটাকে তার দিকে আসতে দেখে সে উঠে পড়ে ছুট দেয়। এই 
ভ।বে হঠ।ৎ সে-ই গাড়ির সামনে এসে পড়েছিল । তাকে বাচাবার 

জন্তে তদ্রলেক চেষ্টায় কোনওরূপ ক্রটি করেন নি। তদন্ত ঘ্বারা পুলিশ 

' ভদ্রলোককে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন । এই সময় আমি শ্যামবাজার 

থেকে এক ভিখারী কন্তাকে সংগ্রহ ক'রে তাকে নিহত বৃদ্ধার কন্য। 
সাজিয়ে তাকে দিয়ে ভদ্রলেকের নামে আদালতে একট। মামল। রুজু 

করিয়ে দিই। গৃহহীন আতম্মীয়বিহীন বৃদ্ধা ভিখারীর হঠাৎ একজন 
ওয়ারিশ. এসে জোটায় ভত্রলোক এবং তদন্তকারী পুলিশ উভয়েই 

অবাক হয়ে যান। এরপর আমি স্থযোগ মত ভদ্রলোকের সঙ্গে 

দেখা ক'রে তাকে উক্ত সাজানেো। কন্তাকে তিন হাজার টাক! দান 

করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে বলি। এই ভদ্রলোকটিও ছিলেন নিরীহ 

ভত্রলোক মাত্র, আদালতের ঝঞ্চাটে তিনি লিপ্ধ হতে চাচ্ছিলেন নাঁ_ 

আর কেইবাআর তাচায়। ভত্রলোক আমার মারফৎ ভিখারী 
মেয়েটিকে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দান করেন। এই অর্থ 
হ'তে আমি মাঝ ছুই শত টাকা এ মেয়েটিকে এই অপকার্ষে আমাকে 
সাহায্য করার জন্তে পারিশ্রমিক স্বরূপ দিই এবং পুরা অর্থ বাবদ 
একটা সাদা কাগজে মেয়েটির টিপসহি নিয়ে বাকি টাকাটা আমি 
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নিজেই আত্মসাৎ করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সাজানে" 

কন্ার কান্না দেখে অভিভ্ত হয়েও এই সব ধনী মোটরবিহারী 'ভদ্র- 

ল|কেরা অর্থ প্রদান করেছন। অনেক সময সাজানে। কন্যাগণ দ্বারা 

ওয়ারিশবিহীন মানুষদের দাহ কাঁধও সমাধ। করানো হয়েছে । 

এর দ্বারা সহজেই এদেরকে সৃত ব্যক্তির ওরারিশ সাজানো সম্ভব হয়। 

এদের বহু বাক্তি নার্মী ভন্তরলোকদের নিকট হতে ধাপ ছারা 

পবিচষ পত্র সংশ্রহ করতেও পেরেছে । এমন কি, ভূয়া দাতব্য 

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইনকাম্ ট্যান্স একেম্পশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ কবে 
দাণার্থে প্রতিষ্ঠিত বহু এনড*উমেন্ট ফ|গু হতে সহজে দান গ্রহণ 

করেছে । 

[ এই সব ভিখাবীব। নানাবপে ভদ্র গুহস্থদের ঠকিয়ে থাকে । 

এই সম্বন্ধেনিয়ে একটি বিলাতি গণ-গল্পের অবতারণ| করা যাক। ওদেশে 

“মউনিসিপালিটি ব করপোরেশনের লাইসেন্স ব্যতীত ভিঙ্কাবৃত্তি 

দণ্ডনীয়! ওদেশের “কোনও এক শহরে এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে 

দেখা যায়। লোকটির বুকের উপর করপোরেশনের মোহর অঙ্কিত 

একটি বো ঝুলানো ছিল। বোর্ডটিতে লেখা ছিল--'অন্ধ।” কোনও 

এক পথচারী দয়াপরবশ হয়ে লোকটিকে একটি মুত্রা দান করেন। 

মুদ্রাটি হাতে পেষে খুশি মনে অষ্ধীটিকে উহা নিরীক্ষণ করতে দেখা 
যায়। ভদ্রলোক এইরূপ ভাবে অন্ধকে চেয়ে থাকতে দেখে কুুদ্ধ 

হয়ে বলে উঠলেন, “তবে না বেটা তৃই অন্ধ?” ঠগী ভিখারী এভে 
বিব্রত হয়ে. নাকি বলে উঠেছিল, 'আজ্রে না, আসলে আমি 

অন্ধ নই, আমি হলাম কালা [ বধির ]. ওটা করপোরেশন লিখতে ভুল 
করেছে ।” এর পর পথচারী ভন্তরলোকটি অধিকতর জুদ্ধ হয়ে ধমকে 

উঠলেন, এশ্যা! কিবন্ি? ফেরমিখ্যে কথা!” ভিখারী লোকটা 
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কেদে ফেলে নাকি তখন উত্তর দিয়েছিল, "আজ্ঞে তানয়। আমি 

তো কালা নই। স্যার! আমি একজন বোবা [ যুক 11” ] 
কলকাতা শহরের গ্তায় বড় বড় শহরে বংশ-তালিকা তে৷ দূরের 

কথা, কাহারও প্রকৃত নাম ও পিতার নাম সংগ্রহ করাও ছুফর 

হয়ে উঠে। ছুই পুরুষ গৃহহীন পরিচয়হীন ভাবে বাস করেছে, 
এমন লোকেরও এখানে অভাব নেই। এই কারণে এইবপ কোনও 

এক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সেজে লোক ঠকানো এখানে সহজসাধ্য। 

এইরূপ প্রবঞ্চনার কাষে ছুর্বত্তদেব শহরের কোনও কোনও 

অসৎ উকিল ও মুহুবীর। প্রায়ই অধিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 

সাহায্য ক'রে থাকেন। কোনও এক মোটর ছূর্ঘটনাব পর দুর্ব-ত্তরা 

মোটর চালকদের প্রায়ই ব্ল্যাকমেইল ক'রে থাকে । এই ভিখারীদের 

কথ] বাদ দিলে গরীব বস্তিবাসী গৃহস্থরাও এ বিষয়ে পিছপাও নয়। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিব পিতামাতাও এই কারে 

ছুর্বস্তদের অর্থ প্রাণ্তির আাশায় সাহায্য করেছে । এমন সব পিতাকেও 

আমি দেখেছি যার! কিনা আপন পুত্র এই ভাবে গাড়ি চাপা পড়াষ 
কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে । 

এমন বহু ভিখারী এগী আছে যারা তৈল-রঙে্র দ্বারা তাদের 

পদঘ্ধয় চিত্রিত করে নিজেদের কুষ্ঠরোশীরূপে প্রচার করেছে। রঙিন 

মোমের সাহায্যে তার। চামড়ার উপর ক্ষত তেরি করে থাকে । এই 

ভিখারী ঠশীদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিমের কাহিনী 

ছুটি হ'তে এই তিখারী ঠগীদের প্ররুত স্বরূপ বুঝ] যাবে। 
“মৌলালীর নিকটস্থ কোনও এক স্থানে ফুটের উপর জনৈক বৃদ্ধ 

অঞ্চকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে দেখা যেত। প্রতি দিন একজন বালকের 

ক্ষদ্ধে ভর কারে অহি কষ্টে অকুস্থলে হাজির হত। সন্ধ্যার 
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সময় যথারীতি এই বালকটিই বৃদ্ধকে হাতে ধরে গৃহে নিয়ে যেত। 
এদিকে কলকাতা পুলিশে খবর এল ষে এর বৃদ্ধটি একেবারেই অদ্ধ নয়। 
আসলে সে এক পিকপকেট দলের সর্দার এবং আশ্রয়দাতাও। 

বহু বালককে সেভুলিয়ে এনে আশ্রমে ভতি করেছে এবং তার 

আড্ডায় খোঁজ করলে “চুরি ক'রে আনা অনেকগুলি অপরিচিত বয়স্ক 

বালকেরও' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। 

সেদিনও সন্ধ্যার পর একটি ছিন্ন বন্ত্র পরিহিত মলিন ও অনাহার- 

ক্িষ্ট বালকের স্কন্ধে তর ক'রে যষ্টি হস্তে দুইয়ে পড়া দেহটাকে অতি 

কষ্টে উপরে তুলে তাকে ধীরে ধীরে পথ চলতে দেখ। গেল। এদিকে 
পুলিশ যেতাকে অনুসরণ করছে তা আদপেই সে বুঝতে পারে নি। 

বৃদ্ধের পিছন পিছন পুলিশও একটি নোঙর বস্তির মধ্যে এসে পৌছল। 
বাসগৃহের কাছে এসে বুছ্ছটি চোখ দুটা ছুই হাতে একবার কচলে 
নিয়ে সোজা হষে দ্াড়াল। মাট-কোঠার মধ্যে তখন ভাগ-বাটোয়ার। 

চলছিল। চোরাই মাল সমেত অনেকগুলি ছোকরাকেও সেখানে 

দেখা গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বৃদ্ধের নজর পড়ল পিছনের গোয়েন্দ। 
পুলিশের দলের উপর | অকুস্থলে পুলিশ দেখে বৃদ্ধ উধ্বন্বাসে ছুট 

দিল। এদিকে পুলিশও ছিল প্রতস্তত। এ বৃদ্ধের পিছন পিছন ধাওয়া 
করতে তাদেরও একটুও দেরি হয় নি। আকা বাঁকা বস্তির পথ ধ'রে 

বৃদ্ধ অবলীলাক্রমেই তার অস্ধতা সত্বেও ছুটে চলছিল । ধরা পড়ার 

পর বৃদ্ধের চক্ষুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এতদিন 

বৃদ্ধের চক্র মধ্যে স্ুল নিপ্প্রভ শ্বেত মাংস পি ছাড়া আর কিছুই 
দেখা যায়নি । এক্ষণে তার চস্কর শ্বেত অংশের মধ্যে কষবর্ণের 
চচ্ষুমণি ছুইটি প্রকট হয়ে উদ্ঠছে। এর পর তাকে আর কোনও 

মে অন্ধ বলা যায়না। 
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এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিশ জানতে পারে যে, বৃদ্ধ বহুদিন 

ধরেকক্ছমাধন [অভ্যাস | দ্বারা চক্ষুর মণি ছুইটি এমন ভাবে উপরে 

উঠাতে পেরেছিল, যাতে করে উহা বাহির হ'তে কিছুতেই আর 
পরিলক্ষ্য হয় না। বৃদ্ধ চক্ষুর মণি দুইটি একবার উপরে উঠিয়ে এবং 
একবার নিম্নে নামিয়ে তার এই বিবৃতির সত্যতাঁও প্রমাণ করে!” 

এইবার ব্যাখ্যাসহ অনুকপ অপর একটি কাহিনী সম্বন্ধে বল] যাক্। 
'“ফোনও এক জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট একটি 

মুক | বোব! ] বালক ভিক্ষার জন্তে আসে। তার মুখ-বিবরের মধ্যে 
জহ্বার বদলে একখণ্ড স্ুল মাংসপিগ দেখা যায় মানত্র। কোনও 

এক বিশেষ কারণে-সেক্রেটারী ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ জাগে এবং 

তিনি বালকটিকে পুলিশের ভস্তে সমর্পণ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষা 

স্বারা প্রমাণ্তি হয়, ছেলেটি আদপেই যুক বোবা নয়। আসলে সে 
বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা জিহ্বাটি এমন ভাবে ভিতরের দিকে গুটিয়ে 

নিতে সক্ষম হয়েছে, যাতে ক'রে কিনা আপাতঃ দৃষ্টিতে তাকে মৃক 

1 বোবা | বলেই মনে হয়।” 

এই ভাত্ব ভিখারী ঠগীর। নগরবাসীদের প্রায়ই প্রতারিত ক'রে' 

থাকে। এমন অনেক ভিখারী আছে যার। তাঙ্গের হাতের ও পায়ের 

ক্ষত আদি কিছুতেই নিরাময় হতে দেয় না। অনেকে আবার ভিঙ্কা 
না দেওয়ার কারণে তার ক্ষতপূর্ণ হস্ত দ্বার। নগরবাসীদের জড়িয়ে 

ধরে' তাদের ভয় দেখিয়েছে । এই শহরে এমন অনেক বীভৎস 

কাহিনীও শুনা গেছে । এই সকল ভিখারীদের অপরাধী ছাড়া 
আর কি'ই বা বল যেতে পারে । 

এই ভিখারীর! যুলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা একক" ও 
'সমাজবদ্ধ' | ভিখারী সমাজ ও উহার সংগঠন সম্বন্ধে পুস্তকের 



১৮৯ ঠগী-ভিথাী 

প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিথারী কর্তৃক 

প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে মাত্র বলতে চেয়েছি । ভিখারীদের প্রবঞ্চনা সমন্ধে 

অপর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে উদ্ধত করা হল। এই শহরে 

এরূপ ঘটন। প্রায়ই ঘটে থাকে । 

«একদিন আমি ধর্মতলা স্ত্রী দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময 

এগারো বৎসর বয়ক্ক একটি বালক আমার পথ রোধ করে সাহাষা 

ভিক্ষা করল। আমি একে একে তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, সে 

এমন ভাবে সেইগুলির উত্তর দিল যে আমার মন ককণায় ভরে: 

উঠল। তার কাহিনীটুকু আমি নিম্নে তুলে দিলাম। 

_ "হা, মশাই ! ছুই বছর পূর্বের ঘটনা_-আমি তখন খুবই ছোট। 

আমার পিতাকে মনে পড়ে বই কি, তিনি আমাদের কত-ও ভালবাস- 

তেন। আমার মাকেও তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন । কিন্ত কিছু পরে 

হঠাৎ তার চাকরি যায় এবং আরও কিছুদিন পরে হঠাৎ তাকে মার 

সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখি । আমাদেরও এ মময় তিনি কটু কথা বলতেন । 

এর পর প্রায়ই ত্বকে রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখিনি। গত দুই বছর 

হ'ল কোথায় তিনি উধাও হয়ে গেছেন। হী, মার খুব অন্ধ, ছোট 

ভাইটারও তাই। সে বোধ হয় আর বাচবে না। সাত মাস 

আমাদের বাড়ি ভাড়া বাকি। কাল বোধ হয় আমাদের ওয়া 

তাড়িয়ে দেবে। হা! এই পানের খিলিগুল! বিক্রি হ'লে তাইটার 

'জম্তে দুধ কিনব। আজ্ঞে! আমার মায়ের ওষধ? নাতা আর 

কেনা হবে না। তার জন্মে পয়সা কই ? 

এর পরের দিনই ছেলেটির সঙ্গে আমার পুনরায় দেখা হয়। 

এদিন সে আর আমাকে চিনতে পারে নি। সে আমার কাছে এগিয়ে 

এসে ভিক্ষা চায়; কিন্ত আমি অবাক হয়ে শুনি তার কাছে অপর 
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একটি সম্পূর্ণরূপ নূতন কাহিনী । পূর্বের কাহিনীটির সহিত পরের এই 
কাহিনীর একটু মাত্জও মিল ছিল না | আমি তখন অবাক হয়ে যাই। 

এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে এটুকু একটা ছেলে-_" 

এই ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 

'আমি প্রায়ই দেখতাম এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত উপায়ে ভিক্ষা করছে। 
লোকটি সাষ্টাঙ্গভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে সম্মুখে একটা দাগ কেটে 

উঠে পড়ছিলো। এর পর সেই দাগ বরাবর পা রেখে দাড়িয়ে আবার 
সে ভূমি চুম্বন করছিল। এইরূপ ভাবে না'কি সে কোনও এক তীর্থ 
পর্যন্ত যাবে--ঠাকুরের কাছে মানত করতে। প্রতিবারেই সেই ভিক্ষার 
রেকাবীটা সম্মুখে রেখে দিচ্ছিল এবং সেখানে পয়সাও পড়ছিল 
বিস্তর। নিয়ম মত তাকে না”কি ভিক্ষা করতে করতে এই ভাবে গণ্ডি 
কাটতে কাটতে তীর্থে যেতে হবে । আমি কিন্তু দেড় মাসের মধ্যেও 
তাকে শহর ত্যাগ ক'রে তীর্ঘের দিকে একটুও এগুতে দেখি নি। এইরূপ 
ভাবে অসাধু উপায়ে ভিক্ষাকে প্রতারণা ছাড়া আর কি“ই বা বল! 
ষাবে।' 



ভুয়া ঢাক্ু্ি 

বোগাস্ সাভিস বুরে।কে বাংলাতে ভূয়া চাকুরি সংস্থা বল! হয় ' 
মিথ্যে প্রলোভন দ্বারা চ।কুরি দিবার অছিলায় প্রতারকর। শহয়ের ও 

গ্রাষেব বেকাব যুবকদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে । অধুনাকালে বেকার 

যুবকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়েই বধিত হচ্ছে । এই জন্তে কলকাতা শহরে 

চাকুরি দিবার লোভ দেখিযে দুর্ব-ত্েরা প্রায়ই বেকার যুবকদের ঠকিয়ে 
থাকে৷ এই শ্রেণীর একজন দুর্ব'হেের একটি বিবৃতি আমি নিয়ে উদ্ধৃত 

করলাম । 

“আমি এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারাই লোক ঠকিয়ে খাই। প্রথম 

প্রথম আমি বেকার যুবকদের জানাতাম যে অমুক অফিসের হেড. 

ক্লারক আমার আত্মীয়। তবে ছোট সাহেবকে দেড়শো টাকা ঘুষ 
দেওয়া ঢাই। তা না হলে চাকুরি জোটা মুস্কিল হবে ইত্যাদি । এ 

টাকাটা দিলেই তিনি সত্তর টাকা মইনের একটি চাকুরি পেতে, 
পারেন বেকার যুবকগণ এর পর মায়ের গহন] বন্ধক রেখে টাকা 

যোগাড় ক'রে তা আমাকে এনে দিত। তাদের এই আশা যে চাকরি 
হ'লে মাইনে হ'তে প্রতি মাসে কিছু কিছু বাচিয়ে মার টাকা কয়টা 
তারা শোধ ক'রে দেবে। এই ভাবে বহু বেকার যুবকদের কষ্টাজিত 
অর্থ আমি আত্মসাৎ করেছি । হতভাগ! যুবকগণের একবারও মনে 
আসে নি যে,চাকুরি জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা আমার থাকলে 
আমি নিজে এমনি ভাবে বেকার জীবনযাপন করছি কেন? এই 
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ভাবে আরও কিছুদিন লোক ঠকানোর পর আমি আমার কার্ণ- 

পদ্ধতির কিছুটা অদল-বদল কবি। এই সময় আমি বেকার যুবকদের 

জানাতাম যে, আমি রাইটাস” বিন্ঞংস্-এর একজন অফিসার এবং 

তাদের আমি ভাল চাকুরি যোগাড় করে দিতে সক্ষম। আমি সাধারণতঃ 

এদের এই বড় অফিসের গেটের সামনে-নিদিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করতে 

বলতাম। এ সময় আমি গোপনে পিছনের গেট দিযে ঢুক 

সামনের গেটে এসে এদের সঙ্গে দেখ! করতাম এমন ভ'ব 

দেখিয়ে, যেন এই মাত্র আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছি । বন 

বড় অফিসের চাপরাশী সকল অর্থের বিনিমযে সবসমক্ষে আমাক 

সেলাম জানিয়ে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্যও করেছে। এই-ভাতব 

আরও কিছুদিন অতিব[হত হয়। এখন আমি নিজেই একটি সাজানে। 

অফিস খুলেছি। “কর্গথালি আছে, এক টাকাব টিকিট সমেত দরখ-স্থ 

চাই, জমার জন্তে দেয় মাত্র ২০০২ টাকা”--ইত্যদি লিখে কাগজে 

অমি বিজ্ঞাপনও দিয়েছি । এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি দবখস্ত 

পেয়েছি প্রায় ২৭ খানি । আর সেই সঙ্গে জামিনের টাকাও পেয়েছ 

অনেক । ভাবছিলাম এইবার আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ব। 

আর এই গময়ই কি'না আঁপনাবা এসে হাজির হলেন ।” 
অধুনাকালে এই অপরাধ এক নূতন পদ্ধতিতে কলকাতা শহরে শুরু 

করা হয়েছে । সাধারণভাবে আমরা এই পদ্ধতিকে বলে থাকি জব- 

চি, [00০ ০5৭010৫11 এই বিশেষ প্রবঞ্চনার জন্য কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে দূর দুর দেশ থেকে ছুঃ্গ যুবকদের এই শহরে এনে 

তদের এক অভিনব পদ্ধতিতে ঠকানে। হয়ে থাকে। এই সকল যুবক- 

দের কেহ কেহ বিধবা মাতার শেষ গহন] পর্যন্ত বাধ! দিয়ে বা 

বিক্রি করে সেই কষ্টলন্ক অর্থ এই সকল দুরব'দের হাতে সরল বিশ্বাল্ে 



১৯৩ ভুয়্া-চাকুরি 

তুলে দিতে কুষ্ঠাবোধ কবে নি। এঁই অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত হ্বরূপ নিয়ে 
একটি বিবৃতি উদ্ধত কর হ'ল। 

"আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসরপ্রার্ 
খেতাবধারী হাকিম বা স্থপারকে মোটা মাইনের সেক্রেটারি বা ডিরেক্টর 
নিহুক্ত কবতাম। তারপব কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত,_ 
“মানিক একশত টাকা বেতনে বহু ক্যানভাসার ও শেয়ার বিক্ষেতা চাই, 
কিন্তু পৃর্ান্বে একশত বা ছুই শত টাকা সিকিউরিটি মনি জমা দিতে 
হবে। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রাষসাহেব বা রায়বাহাছর অমুকের নিকট 
আবেদন ককন।' বাষসাহেব প্রভৃতি খেতাবধারী সরকারী কর্মচারীর 

পৃবিতিন পদমর্যাদার জন্তে নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি অফিসে এসে অর্থ সহ 
ধন্না দিত। এ সকল রাযসাহেবে প্রভৃতিকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের 
এই পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও এতটুকুও আমর! জানাই নি। তিনি 
পর্দা খেবা অফিসে বসে কেবলমাহ্্র নিষ্প্রাণ নির্দোষ নধিপজে সই করে 
যেতেন । এদিকে আমাদের নিকট কয়েকটি শেয়ার ফ্রেয় সম্বক্ধে বু তথ্য 

সহ ছাপ! ফর্ম থাকত। আমরা এ সকল ব্যকিদের অর্থ গ্রহণ করে 
চলাকীর সহিত এমন সব কাগজপরে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিতান 

যাতে প্রমাগ কর! যাবে ষে তার! আমাদের ফার্মের শেয়ার মাত্র কয় 
করেছে। চাকুরির জন্ত এখানে তাবা কোনও অথ সিকিউরিটি রূপে জমা 

দেয় নি। বল! বাহুল্য যে, আমাদের ধাগ্লাবাজিতে তারা না পড়েই 
প্রতিটি ছাপ ফর্মে একটি করে লই দিত। শক্ত ইংরাজিতে লেখ! নানা 

তথ্য ভারাঙ্ষান্ত ফর্মের লিখিত অর্থ তার বুঝতে পারে না। এর পর 
আরা তাদের কয়েকটি বাজে ভ্ব্য দিছে ডা বাজারে চালাতে বলতাখ 

এবং তা তার ব্বড়াবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিসঠীর্ব বাচ্যানে 
জিনিধ চাষাতে না পারলে ভারে বিদায় দেওয়] হবে--এইনপ মিয়া 

২০১৩ 
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মুদ্রিত স্বীক্কতি-পত্রে তাদের দ্বারা আমরা সই করিয়ে নিয়েছি। এই সব 
কারণে তারা আমাদের নামে মামলা করে তারের পূর্ব অর্থ কোনও 

দিনই আদায় করতে পাঁবে নি।” 

প্রবঞ্চনা- অন্যান্য 

“রেশন্ড, এবং কণ্ট্বোলড ত্রব্যা্দি, যখা--কাপড়, চিনি, তৈল 
ইত্যাদির জন্যে পারমিট বা ছাড়পত্র কিংবা বাড়ি বা গাড়ি সংগ্রহ 

করে দিব'--এই অভ্ঞুহাঁতেও খাছ এবং ভ্রব্য রেশলের বুগে দুর্বৃত্তরা 
দেশবাসীদের অর্থাপহরণ করে থাকে । প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য- 
ভ্রব্যের দুশ্রাপ্যত। এ বিষয়ে এদের স্বর্ণ যোগ এনে দেয়। নানা- 

রূপ কত্িম বাধা-নিষেধের ফলে একে ওকে উৎকোচ প্রদ্থানের প্রশ্থও এরা 

এই সময় উঠিয়ে থাকে। “অমুককে উৎকোচ স্বরূপ এত টাকা দিতে 

হবে ব। অযুকের সঙ্গে আমার এইরূপ হৃগ্চতা আছে”--এইক্ধপ বচন 
বিস্তাস ছারা দুর্বৃত্তরা সরলচিত ব্যবসায়ীদের নিকট হ'তে বহু অর্থই 
আদায় করেছে । কখনও এই সব ছূর্বস্তর! সিভিল সাপ্লাই'ডিপার্ট- 

মেপ্টের জাল অফিসার সেজে পল্লী অঞ্চলে সফরে বাহির হয়। সঙ্গে 
থাকে গভরননমেন্টের মোহর অঞ্বিত তক্ম! গাটা নকল চাপরাশী। 
এই পিতলের চাপরাশটি তায়! বাজার হ'তে তৈরি করিয়ে নিয়েছে । 

এই ভাবে মফঃম্বলের দোকানগুলিতে হান দিয়ে উৎফোচ স্বয়প তার! 
প্রায়ই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দোকানদাররা তয়ে ভৃক্কিতে 
প্রথমতঃ এদের জলযোগের যোগাড় করে দেয়) তায পরে এপ 
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 নির্দেশযত তাদের চাপরাশীকেও ব্যাপারীয়। খাইয়ে দেয়। এর পর” 
এরা পারমিট আদি প্রার্থির আশায় অর্থাদি উৎকোচ দিয়ে এদের 

কাছেই “ফি” বাৰদ টাকা জমা! দেষ। এর! যথারীতি অকুস্থলেই 

রসিদ পায় বটে কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও এরা ডাকখরের 
মারফৎ কোনও পারমিট বা ছাড়পত্ত কখনও পায় নি। 

এছাড়া জাল পৃলিশ এবং জাল ইন্কাম্ ও সেলস্-ট্যাক্স অফিলার 

সেজেও দুর্বৃত্তরা প্রতারণ। করে থাকে । জাল পুলিশ সেজে খানা-তন্াসী 
করে দুর্বৃভরা যথারীতি সাক্ষীর সামনে লিস্ট করে গৃহস্বদের অলঙ্কারাদি 
চোরাই মাল সন্দেহে গ্রহণ করে সরে পড়েছে । এইরূপ চৌর্য- 
বৃত্তির কাহিনীর কথাও এদেশে শোনা গেছে । 

কোনও কোনও প্রতারণা অপরাধ এমন সাবধানে পরিকল্িত হয়, 
যাতে করে প্রতারকরা সহজেই প্রচলিত দণ্ডবিধিকে এড়িয়ে চলতে 

পারে। দৃষ্টাত্ত স্বরূপ নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। 
এই চিভাকর্ধক বিবৃতিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। 

“একদিন আমি অফিস ঘরে বসে আছি । এমন সময় একটি দালাগ 

ভদ্রলোক এসে হাজির । কিছুদিন যাবৎ ব্যবস] সংক্রান্ত ব্যাপারে তার 
সঙ্গে আমাদের ত্বনিষ্ঠতা চলছিল। ভিনি আমাকে জানান যে, 
খড়াপুরের কোনও এক বড় রেলওয়ে কণ্টাক্টর তার কণ্াক্টের কাজের 
জন্তে একটি ফায়ার ইঞ্জিন কিনতে চান। এ জন্ত নাকি তিনি চক্মিশ 

হাজার টাক পর্ধস্ত ব্যয় করতে রাজি আছেন। আপাততঃ তিনি 

'এ জন্তে কলকাতায় এসে অমূক হোটেলে বাস! নিয়েছেন, ইভা । 
এর পর আমি দালাল ভত্রলোকের পরামর্শ মত কিছু' দাও ঘারবার 

আশায় সারা শহরে উক্ত রূপ ইঞ্জিদের সন্ধানে ঘুয়ে বেড়াই । বিদ্ধ 
আমরা এন্ধপ কোনও পুরানো ইঞ্জিনের বন্ধান পাই না। অর পর 
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দালাল ভত্রলোক আমাকে একটি নামকরা ওআর্কশপে এনে হাজির 
করে। এখানে আমরা কুড়ি হাজার টাকা মুল্যের একটি ইঞ্জিনের 
সন্ধান পাই | আর তৎক্ষণাৎ অমুক হোটেলে এসে উক্ত কণ্ট,াক্ীরের 

সহিত মুলাকাৎ করি। তার বেশতৃধ1 এবং আদবকায়দা ও ভত্রতাও 

আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরের দিন ব্যবস্থামত কণ্টণাক্টর মশাই 
একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের সমক্ষে ইঞ্জিনটি পর্বেক্ষণ করে 
যত দেন যে চল্লিশ হাজার টাকায় তিনি উহা? কিনতে রাজি আছেন, 

এৰং এ সময় এও ঠিক হয় যে আমরা! যেন ইঞ্জিনটি গর ওখানে পৌছে 
দিয়ে প্রাপ্য মূল্য বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে আসি। পরের দিন 
আমি নগদ কুড়ি হাজারটাকা মুল্যে ইঞ্ছিনটি আয় করে উহার ডেলিভারি 

দিতে গিয়ে দেখি উক্ত কণ্টাক্টর মশাই উধাও হয়েছেন। এর পর 
আমি জানতে পারি যে উক্ত ইঞ্জিনটির আসল যূল্য ছুই হাজার 
টাকারও কম। প্রতারণাটি আসলে কণ্টবাক্টর, দালাল এবং জাল 

ইঞ্জিনিয়ারের যোগসাজসে উঞ্ মেসিন বিক্রয্নকারী বঠাপারীটির ঘারাই 
সংঘটিত হয়েছিল, কিন্ত আইনতঃ এ জন্তে চকে কোনও রূপে দায়ী 

কর! যায় নি। কারণ যন্ত্রাদি কষ্ট্]ালড, না হলে ক্যান্সি প্রাইস্-এ হে 
কোনও মূলে। উহ বিক্রয় করা আইনতঃ অপরাধ নয়।” | 

এই রিশেষ প্রবচন! অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি করিয়ার্দীয় 
খিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম: 

“আমার কাছে একদিন রতনবারু এসে জানালেন যে, হরি সিং 

নাষক এক বিদেশী ব্যবসাস্মী এই ননুনার বহু যত সাল্লাই চায়। 
কয়েকদিন পরে এই দালাল ক্নতনবাদুই আমাকে নিয়ে বহু দোকানে ঘুরে 
“কটি দোকানে এর়প কয়েকটি হয় খু'জে বার করলেদ। প্রতিটি বন্ধের 
জন্ত এ. দোকানী খাথুরাস €* টাকা চেনে বসধেন। ওদিকে কিন্ত 
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দালাল রতনবাবু আমাকে জানিয়েছেন যে, এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি 
সিং প্রতিটি যন্ত্র পিছু ১০২ টাকা দিতে রাজি। এর পর আমরা এ 
ষস্ত্রের নমুনাসহ এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং-এর কাছে উপস্থিত হুই। 
এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ডিক্সন সাহেব 
ছার! এ ষষ্ত্রের নমূনা পরীক্ষা করিয়ে আমাকে অন্ুবূপ ৪*** পিস্ যন্ত্র 

তাদের সাপ্লাই দেবার জন্ত জর্ডার দিয়ে দিলেন । আমি প্রথম লটে 

রূপ ছুই হাজার পিস্ যস্্র কিনে আমার গুদামে মভ্ভুত করি। কিন্ত 
তার পরই দের্খি এ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাদের ব্যবসা গুটিয়ে 

নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন । এর পর আমরা বাজারে যাচাই করে 

দেখি যে এরূপ বস্ত্র বাজারে প্রতি পিসে পাঁচ টাকাও কেউ দিতে চায় 

না। আমি অচিরে বুঝতে পারি যে, এ বাঙালী দালাল, পাঞ্জাবী 
ব্যবসায়ী ও তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এবং এ যাড়োয়ারী দোকানী 
প্রভৃতি সকলেই একই দলের দলী। 

আমি এর পর এর মাড়োয়ারী দোকানী যাধুরাষের 
দোকানে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি নিলক্জভাবেই 

উত্তর দিলেন, 'আরে আপনি যে বুদ্ধিতে হেরে গেছেন । এই সহজ 

কথাটাও এখনও আপনি বুঝছেন না। এখন নিয়ে আমন আপনার 

মত আর এক মক্ষেলকে ভুলিয়ে আমাদের কাছে । ' তা হলে আপনি 

আপনার হারানো অর্থ তো ফিরে পাঁষেনই, তাছাড়া আপনি এ 
বাধদ আরও কিছু হিন্তা বা ভাগ পাবেন।”' এর পর আমি কুছ হয়ে 
তাদের নামে ফেস্ করব জানালে দেক্কাী ভত্র্োক শাসতাঁতে 
উত্তর করলেন, “আচ্ছা! এ সম্বন্ধে একটা দিটধাউ ঝরখ। কিউ 
সগ্থাছে তা হবে না। আচ্ছা! আপনি দিন ছে এই বাহ 
লিখে আপনার মাঁগ ও টিকাদাটা, খাতে আপনাকে 1ইণডিব দিত, 
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ষধ্যে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই কথ] বলে লোকটি একটা ভাজ 

কর] কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে ভার নিচেটা আমাকে দেখিয়ে 
দিলে। আঙি অর্থনাশের কারণে এমন হুতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম 
যে, এবারও আমি তাদের ধাগ্পায় ভুলে সেইখানে জামার নাম ও 
ঠিকানা স্বহত্তে লিখে দিলাম । এর পর এঁ লোকটি পাশের ঘরে গিয়ে 
কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে এ কাগজটা আমার চোখের সামনে মেলে 
ধরলে দেখলাম যে, আমার সইয়েব পাশে একটা রেভিনিউ টিকিট 

এ'টে তাতে ক্রস দেওয়া হয়েছে এবং উহার উপরেই মানানসই রূপে 

টাইপ করে ইংরাজিতে লেখ! রয়েছে, “আমি অমুকের নিকট হুতে এই 
বাবদ এত টাকা ফিরত পাইলাম। আমাকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে 

লোকটি অটউরহানি হেসে বলে উঠল, “এই দেখুন দ্বিতীয়বার আপনি 
ঠকলেন। অর্থাৎ বুদ্ধির লড়াইয়ে আবার আপনি হারলেন+।” 

[যুল্যবান অখচ বাজারে অচল এমন বহু ত্রব্য আছে, যেমন 

এরোপ্লেনের পার্টস । এইগুলিই প্রৰঞ্চনার কর্ষেব্যবহৃত হয়। এক 
প্রবঞ্চিত ভদ্রলোককে পূর্ধাহকে সাবধান করাতে সে আমাকে বলেছিল, 
স্না,না। আমি লোভ সামলাতে পারছি না। ছটাকাতে ২* 

টাক! লাভ।' ব্যবসা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনভিঞ্চ ও লোভী 
ব্যক্তিরাই এইরূপে ঠফে। ] 

কালীঘাটের কালী মন্দিয়ের নিকট সম্প্রতি এক অভিনব উপায়ে 
লোক ঠকানোর পগ্ধতির প্রচলন হয়েছে । এই প্রবঞ্চনার জন্য অজ্ঞ 
গ্রাম্য তীর্থযাত্রীদেরই বেছে নেওয়া হয়ে থাকে । এই অপবর্ষের জন্ত 
জনৈক দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি স্থনার ফটে দেখিয়ে বলে থে” 

ভার এটকপ এক ফটো ১ টাক! মূল্যে সে তুলে দিতে পারৰে। এর 
পর এ দালান প্রবঞ্ষিত বাক্তিকে একটি কট্টোর দোকানে বগিচ্ছে 
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দিক্নে অলক্ষ্যে সরে পড়ে । তার পব কটোওয়াল! ক্যামেরায় কোনও 

প্লেট না দিয়ে মিথ্যা করে ফটো তোলার অভিনয় করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির 

নিকট মূল্য চাষ। এব পবপ্রবঞ্চিত ব্যক্তি দালালের কথামত তাকে 

একটি টাকা দেওয! মাত্র ক্রোধের ভান ক'রে &ঁ দোকানী বলে উঠে, 
'সে কি মশাই! কে বললে এক টাকায় ফটে! উঠানো যায? এক- 

খানি ফটে। ধ্নেটের যুল্যই যে ৩, টাক1। শীত নিয়ে আহবন আরও 

চার টাকা।* প্রবঞ্চিত ব্যক্তি এ টাক। না দিতে পারলে তার সেই 

একটি টাকা! তাব! ফটো ন! দিয়েই বাজেযাণ্ধ করে নেষ। তৰে যদি 

বাকি চার টাক! তারা দিতে পারে তাহলে পরে সত্যকার ফটো গ্লেট 

দিষে ভার একটা মামুললী ফটো তারা তুলে দিয়েছে । 

চাকুরি এই বাজারে দুর্ণভ হয়ে উঠাষ চাকুরি-প্রত্যাশী ব্যত্তি- 
দেরই ঠগীবা অধিক সংখ্যায় ঠকাতে সচেষ্ট হচ্ছে। সাধারণতঃ মধ্য- 

বিস্ত পরিবাবের শিক্ষিত বেকার যুবকরা এর শিকার হয়। এই 
সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হু'ল। 

“এদিন একটা বুইকগাড়ি করে একটি স্থবেশ দীর্ঘকায় ভত্রলোক 

আমাদের বাটী এসে জিজ্ঞেস করলেন, “অমুক বাবু কি বাড়ি আছেন ? 
উদ্ভরে সসম্তরমে আমি তাকে জানালাম, 'আজ্ঞে, বাব তো দিষ্পী 

গেছেন। ওঃ তাই নাকি” একটু চিত্তিত ভাবে ভত্রলোক বলেন, 

'তবে তো মৃদ্ধিল হ'ল। তিনি কার একটি চাকুরির জঙ্ক আমাকে 
বলেছিলেন । একটা ৪**, টাকা মাহিনার সাব-ইঞজিনিয়ারের চাকুরি । 
আজই যে লোকটিকে দরকার ছিল। আচ্ছা ! তিনি ফিরধে এই 
কার্ডখান] তাকে দিও।' এ কার্ডধানাতে লেখা ছিল, মিঃ এস বোস, 
৪. ঘ. &. তি, 0.1, 8 [০০911] 59০৫৮ চা) আদি 
বিতর হয়ে'বললাম, 'আজে আমি একজন 9 5, আমার জড় ভিনি 
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বলেছিলেন । এখুনি কি কোথাও যেতে হবে? তা চলুন তাহলে যাৰ 

আমি।' 'তাই না'কি! আরে গুড, গুড. তবে এস শীজি” বলে 
ভত্তরলোক গাড়িতে উঠে বসলেন । আমি আর হিরুক্কি না করে একটা 

স্থট পরে তার পাশে এসে বসেছি । এমন সময় আমতা আমতা! করে 
তিনি বললেন, “কিছু মনে করো না, একটা ভুল হয়ে গেল। আমার 
কাছে অবশ্য একশ” টাকা আছে, কিন্ত আরও ছু'শে। টাকা চাই। 

একটা কিছু কিনে ডাইরেক্টার' সাহেবকে প্রেজেপ্ট দেওয়! দরকার। 
দেখ তো যার কাছে শ' ছুইটাকা হবে কি'না? অগত্যা আমি বাড়ি 

ফিরে মার কাছ হতে দু'খান] একশ' টাকার নোট এনে ভত্রুলোকের 

হাতে ত1 তুলে দিলে তত্রলোকটি বলেন, “তা হলে চল মিউনিসিপ্যাল 
মার্কেট! ঘুন্সে ওখানে যাই । এর পরধর্তলায় এসে আমার চুলের 

দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে ! একি করেছ তুমি? এই 
রকম একটা কান্ট ইম্প্রেশন সাহেবকে তুমি দেবে ! ছিঃ, যাও চুলটা 
সেলুন থেকে তাড়াতাড়ি ছেশ্টে নাও।” আমি তার কথামত একটা * 

সেলুনে ঢুকে টুল ছেটে বেরিয়ে এসে দেখি ভদ্রলোক টাকাসহ এ 
গাড়ি করেই অন্তর্ধান হয়েছেন ।" 

' প্রবঞ্চনার পদ্ধতিসকল বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। নিয়ে অপর 
আর এক প্রকার প্রবঞ্চন! সম্পকীয় বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল। 

“জআ্রামাদদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহরীয় 
দোকানে একশ" টাকা ভাঙ্গিয়ে মার দশ টাক! যুলোর একটা গহন 
কিনে বিয়ে এল । দোকানটি খরিক্দারবছল হওয়ায় এরপ রঙ একশ" 
টাকার নোট সেখানে জমা পড়ে। আমরা কিন্ত এ একপ' টাকার 
দোটটির নম্বর পূর্বায়ে টুকে রেখেছিলাম। এঁর পর বিকাগ তিনটা" 
আমি এ ফোকাদে এসে একটি নাশ টাকার নোট দিসে পাচ ঈাকা 
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সুল্যের একটি রূপার কৌটা কিনি । এ কাউন্টারের বিক্রেতা! আমাকে 
পাঁচ টাকা ফেরত দিলে আমি সবিন্ময়ে বললাম, “এণ্াা, এ'কি মশাই ! 
আমি ঘে একশ” টাকার নোট দিয়েছি !' ততক্ষণে এ দোকানী এ 

দশ টাকার নোটটি বনু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিষে এই বাঝে 

রেখে দিয়েছেন। দোকানী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে আঙি 

আমার (নাট বুকে লিখা একশ” টাকার নোটের নম্বরটি তাকে দেখিয়ে 

বললাম, 'দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটি আপনাদের এ বাক্সে আছে 
কিনা? দোকানী খুজে তার বাক্স হতে এ নম্বরের একশ" টাকার 
নোটটি বার করে অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, 'ওহো। তাহলে 

আমারই ভূল হয়ে গিয়েছে। কিন্ত এ দোকানী যদি তার পূর্ব 
সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন তাহলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে 

পুলিশের সাহায্যে এ নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম 
যেএঁ নোট আমাঁরই।” 

অভাব অনটনে যান্গুষ বেপরোয়া! হয়ে উঠায় তাদের বুদ্ধিভ্রংশ 

হয়। এই সময় নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো সে ভাসষান খড়-কুটোও ধরতে 
'রাজি। এইরূপ মানসিক অবস্থাতে তারা আশাভঙ্গজনিত দুঃখ 

পেতে চায়নি । বহু ক্ষেত্রে ভুয়া খেলার [চান্স ট্রাই ] মতে! তায়ী 

এগোয় । এই সম্বদ্ধে নিয়ে একটি ঘটনামূলক বিবৃতি উদ্ধত করে 

দিলাম। ৃ 
“ও ভদ্তরলোকটি বারাকপুর মহুকৃমার এক ফ্যাকটরির কর্মচারী । 

আমাকে এলে জানালে। যে ৩*.টাকা লেবার অফিসর় এবং ওঞর্কস্ 

ধ্যানেজারকে দিলে বে আবার চাকুরি হবে। সে এও বর্ষলে যে 

তাদেয ক্যাকটরির বড়ো হ্যানেজার উৎকোচ গ্রহণ করেন না।. আমি 
পড়ধীদের কাছে ধারযোর করে ১**,টাকা সংগ্রহ করে তাকে তি 
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সে উহা গ্রহণ করে কি ভেবে রুখে উঠে তা আমাকে ফেরত দিয়ে 
বললে, না না মশাই ! যদি ৩০*.টাকা যোগাড় করতে পারেন তো 

আম্বন, নইপে আমার দ্বারা আপনার চাকুরি যোগাড় অসম্ভব । 

এই ভাবে এ টাকা ক্রোধের সাথে ফেরত দেওয়াতে তার উপর 

আমার বিশ্বাস বাড়ে। এর পর আমি তার পরামর্শ মত স্ত্রীও 

মা'র গহন] খুলে তা তারই পরিচিত এক সেকরাকে বাধা দিয়ে বাকি 

২*০২ টাকা সংগ্রহ করি। আমি পরেগুনি যেএব্যক্তি এই ভাবে 

বু ব্যক্তিকে, মায় তার নিজের ও কাজিন ভাইদের এবং তার নিজ 

খুড় শ্বশুরকে চাকরির লোভ দেখিযে ঠকিয়েছে। আমি এঁ ১০০, 
টাকা বাদে আর টাকা তাকে না দিলে সে এ ১০* টাকাই 

গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করতো । এরূপ ঘটনাও দুই এক ক্ষেত্রে 

ঘটেছে । কয়েক ক্ষেত্রে সে অপরের জমি দেখিয়ে ১-* টাকা 

গ্রহণান্তে বায়না পত্র করেছে । এর পর মূল দলিল তৈরি করবার 

অজুহাতে সে সেটা চেয়ে নিযে আব ফেবত দেয়নি । কম মূল্যে 

জমি সংগ্রহে প্রয়াসী বনু নির্বোধ ব্যক্তিকে সে অপরের জমি বিক্রয় 
করে। এমন কি এক অনভিজ্ঞ সগ্ভাগত পৃর্ব দেশের বাস্হারাকে 

সে গড়ের মাঠের মন্ুমেণ্টের নিচে এক বিঘা জমি বিক্রয় করবে বলে। 

এই ব্যক্তির প্রধান সহায়ক তার নিজেরই এক ভ্রাতা । সে দুরে নিরা- 
পদে থেকে তারই সহায়তায় ুবঞ্চনা দ্বারা উপাজিত অর্থের ভাগ 

নেয় এবং আদালতে তদবির তাগিদ করে। কখনও কখনও গুওা 

আমদানী করে এরা নিজেদের শক্তি বর্ধন করে। এই ভয়ে অনেকে 

এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় না। এই ব্যক্তি 

এতো! লোককে ঠকিয়েছে যে তান্দের ভয়ে তার কর্মস্থলে যেতে পর্যন্ত 

সে অপারক। এখন সেক্ষুধার তাগিদে এই ভাবে এখনও লোক 



২৩৩ মিথ্যা বিজ্ঞাপন 

ঠকায়। সে তার নিজের স্ত্রী পুত্র ও কন্তাকেও অপকার্ষে তার সহায়ক 

রূপে নিযুক্ত করছে । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই ষে তার অন্য 

ভ্রাতাটির সক্রিয় সাহায্য মধ্যে মধ্যে বন্ধ হলে সে সৎভাবে জীবন 

যাপনে প্রয়াস পায়। আরও আশ্্য এই যে, তার এ ভ্রাতাটি 

তারই কর্মুলে বেশি মাহিনার এক চাকুরে। এক প্রবঞ্চক উকিল 
ভন্তরলোক এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করে। ইনি স্থানীয় সরকারী 

কর্মীদের উপর এদের রক্ষার্থে প্রভাব প্রযোগও করে থাকেন ।” 

মিথ্যা বিজ্ঞাপন 

মিথ্যা [ভূয় ] বা অলীক বিজ্ঞাপনের ইংরাজি নাম বোগাস 

এডভারটাইজমেণ্ট'। এরূপ বিজ্ঞাপন পন্রিকাদিতে দিয়ে দূর্বব্ভরা 

সরল চিত্ত ভদ্রলোকদের ঠকিয়ে থাকে । বিজ্ঞাপন দ্বার মানুষের মন 
ভুলিয়ে ছূর্ব,স্তরা মন্দ দ্রব্য ভাল বলেপ্রায়ই দেশবাসীকে অধিক 

যূল্যে গছিয়ে দিয়েছে । এই বিজ্ঞাপন বাক্প্রয়োগের কাজ করে। 

এই কারণেই ইহা সম্ভব হয়ে থাকে। এদের অনেকে ভি, পি, করে 

মফঃস্বলে মাল পাঠায়। কিন্ত তারা আসল মাল না পাঠিয়ে পাঠায় 
নকল মাল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। বহুদিন পূর্বে 

কোনও এক শহরে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় “ছারপৌোকার অব্যর্থ 
ওষধ ) দুই টাকা মনি অর্ডার করে পাঠান চাই। এ ছাড়া পের 
সঙ্গে এক আন! মুল্যের একটা 'ডাক টিকিটও।” যে সকল ভদ্রলোক 

এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী টাক! পাঠিয়েছিলেন, তারা কয়েকদিন পরে 



'অপরাধ-বিজ্ঞান ১০৪ 

“ছারপোকার ওষধের” বদলে এক পজ্ পান। পত্রটিতে এইরূপ লেখা! 

ছিল--“ধারা আর মারো |” 
যৌন ব্যাধি ও যৌন-শক্তিহীনতার ওষধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ছারা 

অধিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের ঠকান হয়ে থাকে। এই অপরাধ 
নিবারণের জন্ত বিশেষ একটি আইনও সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে। 
কিন্তু এই ব্যাধি গোপন করার প্রবণতার জন্ত উহা কার্ধকরী হয় নি। 

এ ছাড়া অপর আর একটি অপরাধও এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে 

ভুর্বত্বরা করে থাকে । এই বিশেষ প্রবঞ্চনাকে ইংরাজিতে বলা হয় 

সাইকেল চেন [০০12 0191) ]1 বিজ্ঞাপন দ্বারা খোষণা করা 

হয়ঃ “কেউ পাঁচ টাকা পাঠালে পঞ্চাশ টাকা পাঠানো হবে।” 
দুর্বস্তর! এজন্ত রীতিমত অফিলও খুলে থাকে । এরা মানুষকে বুঝায় 

যে, এই চেন্ কখনও ছিন্ন হবে না। অনন্ত কাল ধরে এক দল টাকা 
দেবে এবং অপর আর এক দল উক্ত হারে টাকা পাবে। এ'রা 

বলেন, প্রথিবীতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির হার এমনিই বেশি । পুথিবীর 

মানুষ নিঃশেষিত না হলে এই চেন্ কখনও বিচ্ছিন্্র হবে না, ইত্যাদি । 

কিন্ত ইহা অতীব মিথ্যা । পৃথিবীর সব মানুধ এই ভাবে এ অফিসেই 

টাকা পাঠালেও প্রত্যেক অর্থ-প্রেরক প্রেরিত টাকার অতগুণ বেশি 
টাকা পেতে পারে না। আসলে এই সব ছূর্ব-স্তর! মাত্র কয়েকজনকে 

প্রতিশ্রতি যত টাকা পাঠায়। এতদ্বারা যানুষের লোভ বেড়ে গেলে 
শেষে এদের কয়েকজন পাঁচ টাকার বদলে এক লঙ্গে পাঁচশ", হাঁজার 

বা ততোধিক টাকা পাঠায় । ইহার দশ গুণ বেশি টাকা কিরে পাবার 

আশায় তারা এতে রাজি হয়। ঠিক এই সময়ই দুর্ব.স্তরা অর্থাদি সহ 
অফিস বদ্ধ করে সরে পড়ে। পুলিশের চেষ্টায় এই সব দুরৃখরা 
নিঃশেধিত হয়েছে । কোনও কোনও দূরত্ব এই ব্যাপারে আত্মপক্ষ 
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সমর্ধনে বলে থাকে যে, তাদের এই টাক! ব্যবসায়ে খাটিয়ে উহছা বৃদ্ধি 
করবার পরিকল্পনাও ছিল এবং এই জন্ত পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকা 

পাঠান তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল ন|। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান 

হওয়ায় তার] তাদের প্রতিশ্রতি রাখতে পারে নি, ইত্যাদি । কিন্তু 
তদন্ত হ্বার৷ দেখ! গেছে যে তাদের এক্প ব্যাখ্য। সর্বৈব মিথ্যা । 

অধুন1! কালে এই পদ্ধতির একটু আধটু অদল-বদলও হয়েছে । 
এই নূতন পদ্ধতিতে প্রথমে এক টাকা মূল্যের একটা ফর্ম বিতরণ করা 

হয়_-গ্রাহক এই ফর্ধে পাঁচজনের নাম লিখে উহা! এ অফিসে পাঠিয়ে 
দেয়। অফিস তখন এ পাঁচজনের নামে এক-একটা কর্ণ পাঠায় 
এবং এক-এক টাকা প্রতি ফর্ধষের জন্য যূল্য বাবদ তারা আদায় করে। 

এই ভাবে তারা তাদের কাজ হাসিল করবার জন্তে বহু গ্রাহককে 

যোগাড় করতে সক্ষম হয। এই সকল পদ্ধতিকে নিঃসন্দেহে অপপদ্ধতি 

বলা যেতে পারে ; অন্ততঃ আমার মত অনেকেই এইরূপ মনে করেন । 
[এছাড়া ভেজাল খাদ্ধকে খাঁটি বলে ও নকল ওষধকে আসল 

বলে চালিয়ে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে তো বটেই! এমন কি উহার 
দ্বারা তার! তাদের প্রাণহানিরও কারণ ঘটাচ্ছে । আধুনিক বাঙালীর 

মেধা ও স্বাস্থ্যহানির কারণ এই ভেজাল খাদ্যের অতি প্রসার। 

এছাড়া প্রসাধন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জাল করেও প্রবঞ্চনা, 

কার্য করা হয়ে থাকে । ] 



তেতাস ও ফিতা খেল৷ 

কার্ড ট্রিক্স বা তেতাস এবং ফিতা খেল। বূপ প্রবঞ্চনা এ দেশে 

নিয় শ্রেশীর অপরাধীদের দ্বারাসংঘটিত হয় । ফিতা খেলাকে ইংরাজিতে 

বল! হয়, “টেপ, গ্যাম্বলিঙ.৮ | প্রথমে এই টেপ, গ্যা্ষলিও সম্বন্ধে বলা 

যাক। বিড, গ্যান্বলিঙ.-এর ন্যায় এই টেপ, গ্যান্বলিও.ও আসল জুয়া 

নয়। উহা! এক প্রকার প্রতারণ মাত্র। এই সব প্রতারকর প্রায়ই. 

দিবা! ভাগে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং এই জুয়া দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের ঠকিয়ে থাকে ।* ফিতা খেলায় প্রতারকরা একটি স্থতার 

লেন্তিকে একটি পেন্সিলের চারি পাশে জড়িয়ে নেয়। এর পর পেন্সিলট 

বার করে নিয়ে উহা! শিকারদের (৬1০01] হাতে তুলে দিয়ে তারা 

পেন্সিলটিকে পুনরায় এই জড়ানে৷ স্থতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলে। 
এর পর স্থতার একটি মুখ ধরে টান দিলে যদি উহ্থা ফে'সে 

যার তাহলে তার হার হলো। অর্খাৎ পেন্সিলটি হতার 

ফখকে আটক না পড়লে শিকার বা ভিকটিমের হার 

হবে। এইরূপে ফে'সে যাওয়া বা না যাওয়ার উপর বাঁজি ধরা হ্য়। 

* কেহ কেহ যনে করেন, পুলিশের অসাধু সিপাই-জমাদারদের 

সহিত এদের যোগসাজস্ আছে। ভারতীয় পুলিশ সম্বন্ধে ইহা 

সর্বৈব মিথ্যা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহা! প্রমাপিতও হয়েছে কিন্তু 

সকল ক্ষেকে ইহ1 সত্য নয়। 
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এই স্থতা জড়ানে! এমন কায়দার সহিত সমাধিত হয় যাতে করে 

প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ছেরে যেতে বাধ্য। নিম্নের চিত্র ছুইটি লক্ষ্য করলে 

বিষয়টি বুঝ! যাবে। প্রথম চিত্রে স্থতাটি স্বাভাবিক ভাবে জড়ানো 

হয়েছে। কিন্তু খিতীয় চিত্রে এই স্থতা জড়ানোর মধ্যে একটি বিশেষ 
কায়দা বা ফশীকি পরিলক্ষিত হবে। 

প্রথম চিত্রের ক এবং খ দড়ির প্রান্ত দুইটি ধরে টান দিলে 

পেন্সিলটি আটকে যাবে । কিন্তু পব পৃষ্ঠায় গ ও ঘ চিত্রে প্রদশিত দড়ির 

চি 
প্রান্ত ধরে টান দিলে পেন্সিলটি কিছুতেই আটক পড়বে 'না। এই 

বছ নিঙ্দিত ফিত! খেলা সম্থপ্ধে বলা হ'লস। এইবার তেতাল জুয়া খেলা 

সম্বন্ধে বলব। তেতাম খেলার মধ্যেও এইরূপ অনেক ফাকি খাকে। 

তাস সাজাবার কায়দার গুণেই এইকপ সস্ভব হয়। অনেক সময় হাত 
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সাফাইয়ের দ্বারা বিবি বা গোলামখান। সরিয়েও ফেল] হয়, কারণ এই 

বিবি বা গোলামের উপরই হার-জিত নির্ভর করে | তেতাস খেলো- 

য়াড়দের ইংরাজিতে বল! হয় “কার্ড সারপার”। সাধারণতঃ একখানি 

গোলাম বা বিবি এবং ছৃখানি অন্ত তাস নিয়ে এই খেলার স্বচন1 করা 

হয় এবং পরে বিবি বা! গোলামখা“ন ল'রয়ে অন্ত একটি সাধারণ তাস 

মুর্খ মানুষদের ঠকাবার জন্তে তৎগলে নীত হয়ে থাকে । সাধারণতঃ 
গরিব শ্রমিক শ্রেণীর নিবোধ লোকেরাই এই সকল প্রবঞ্চনার শিকার 

হয়। 

৪] জর 

এই সব অপরাধীর! প্রথমে নিজেদের লোকদের দ্বারাই এই খেল 
শুরু করে দেয়। সাধারণ পথিকর! এদের জিততে দেখে প্রপু্ষ হয়ে 

এই খেলায় যোগ দিয়ে সর্বন্বাত্ত হয়। এই অপরাধীরা গিপ্টি কর] 
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সোনার হার গলায় দিয়ে ঘুরাঁফিরা করে । দরিত্র যূর্থ শ্রমিকেরা এই 
হার দেখে এদের ধর্শী লোকই মনে করে--এতে তাদের ধারণ। হয় এরা 
প্রচুর অর্থ দান করতে সক্ষম। কখনও কখনও এরা অর্থ পরিত্যাগে 
অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের র্থাদি কেড়ে-কুড়েও নিয়েছে । এ সব ঘটনা 
ওদের মিশ্র দলের কারণেই ঘটে থাকে । 

যৌনজ প্রবচন 

এই সাধারণ প্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও দৃষ্ট 
হয়। এই যৌনজপদ্ধতি বারা অপরাধীর] বহু অবলা বাণিকার সব'নাশ' 
সাধন করেছে । এই সব ক্ষেত্রে দুর্বস্তর1 সরলমতি বালিকাদের কিংব! 
এই সব বালিকার্দের অভিভাবকদের বুঝায় যে তারা এ কন্তাদেরবিবাহ 
করবে। অভিভাবকরা এদের অবাধ মেলামেশায় বাধ! তো৷ দেনই না, 
বরং আশাপ্রদ বুঝে একটু আড়ালে তারা সরে খাকেন--বড়লোক 
জামাই কে না চায়, বিশেষ ক'রে এই দূর্ল্যের যুগে। এ ছাড়া 
মেয়েরাও গরিব পিতামাতার ক্কদ্ধ হ'তে নামতে পারলেই বাচে। 

এরা প্রাক্পই নান! অজ্ুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দেয়। এই 
সময় বালিকার এদের নিশ্চিত রূপে' ভবিষ্যৎ স্বামী জ্ঞান করে প্রায়ই 
দেহ দান করে থাকে। কিন্ত পরে কোনও-না-কোনও এক অহছিলায় 
এই দূর্ব্ধর] তাদের পূর্ব সঙ্ল্প ত্যাগ করে নিবিষ্বে সরে পড়ে । লঙ্জার 
খাতিরে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সব বালিকার এবং 

অত ১৪ 
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তাদের অভিভাবকগণ প্রায়ই এদের উপর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা 

অবলঘ্ধন করতে অক্ষম হন। এই' সব সামাজিক দুর্বলতার স্থযোগ 

ছুবৃত্তর! প্রায়ই নিয়ে থাকে । “বিবাহ করবো” এইবপ প্রতিশ্রুতি না 

পেলে এই সব বালিকার দেহদাঁন রূপ কার্য হতে বিরত থাকত। এই 

কারণে প্রবঞ্চনা-অপরাধের সংঙ্জান্থযায়ী এই হৃূর্বৃত্বরা প্রবঞ্চক মাত্র। 

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা দেওষ! হয়েছে 

এইরূপ £ 

“যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অপসছ্দ্দেশ্টে এমন এক পরিস্থিতির 

কৃষ্টি করে, (১)যার দ্বারা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন ত্রব্য 
অপর এক বাঞ্জিকে প্রদান করে, কিম্বা (২) কেহ যদি কাহারও উক্তঈর্প 

কার্ধ দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার ত্রব্যার্দি অপর কোনও একব্যঞ্থির দখলী- 

ভূত হতে দিতে সম্মতি জানায়, কিম্বা (৩) কেহ যদি উত্তরূপে £তারিত 
হুষে এমন কোনও এক কার্ধ করে বসেবা উহা না কার, যে কার্য 

করা বানাকরার জন্তে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আধিক বা মানসিক 
ক্ষতি হয় বা হতে পারে--যাহা কিনা প্রতারিত ব্যক্তি এরূপ ভাবে 
প্রতারিত নাহলে কখনই করত নাব। তাকরতে বিরত হ'ত; 

প্রবঞ্দের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্কে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা 
প্রতারণা বল হবে । 

শঠতার উপরি উক্ত সংজ্ঞা হ'তে প্রতীত হবে যে, কেবল মাত্র 

ব্রব্যাপহরণ দ্বারাই মানুষ মানুষকে ঠকায় না। আন্তান্ত ভাবেও 
মান্য মানুষকে ঠকাতে পারে । “ভ্রব্যপ্রদানের” বদলে কোনও “কার্য 

করান বা না করানর” উপরও প্রবঞ্চনা অপরাধ লংখটিত হয়। 

যৌম" রোগএ্ন্ত নারী যদি কোনও যৌন পোগ-ভীত সাবধার্ণী ভর 
লোষকে প্রবঞ্চনা ছাক্স! বিশ্বা করায় খে তার কোসও যৌন গস্লোগ 
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নেই এবং ত্রর্ূপ ভাবে তাকে বিশ্বাস করিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে 

তাকে সম্মত করায় তাহলে এ নারীব উক্তরূপ কার্ধকে আইনাক্সারে 

প্রবঞ্চনা বলা হবে। কারণ এতদ্বারা এঁ ভত্রলোকের দৈহিক বা 

মানসিক ক্ষতি হয় বা তাহু'তে পারে। অন্থরূপ ভাবে কোনও 

ভদ্রলোক যদি কোনও বালিকাকে প্রবঞ্চন। দ্বারা বিশ্বাস করায় যে, সে 
তাকে বিবাহ করবে [মনে মনে এইরূপ কোনও ইচ্ছা পোষণ না 
করেই ] এবং এরূপ ভাবে প্রবঞ্চন দ্বারা যদি সে সেই মেয়েটিকে তার 

সঙ্গে যৌন সন্মিলনে সম্মত কবায__যাতে কিনা সেই মেয়েটি কখনই 

সম্মত হ'ত না যদি না সে উত্তৰপে প্রবঞ্চিত হ'ত, তা হ'লে ভত্রলোকের 
উক্ত কার্যটিকে আমরা! প্রবঞ্চনা বলব। আইনানুসারে ইহা ৪২* 

ধারা মতে দণ্ডনীষ অপরাধ । 

কোনও এক বালিকাকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 

“আচ্ছা! খুকি! তুমি বলতে পাব তোমরা এত সম্তা হও কেন?” 
উত্তরে প্রবঞ্চিতা বালিকাটি বলে-_ 

“কি করব আমি বলুন! সত্যি কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে 

কিছুতেই রাজি হই নি। সে হঠাৎ ভিখারীর মত আবেগপূর্ণ স্বরে 
বলে বসল, নারালী! এ কিছুতেই হবে না। আজকের এই জ্যোৎসা 
রাস্ত্রিটি চলে গেলে তাকি আর ফিরবে? তোমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে 

তুমি এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছ না! যাকে তুমিছ'দিনপর 

মাল্যদান করবে, ভাকে কি তুমি এমনিই হীন মনে কর? এর খর 

আমারও মনে কিছুট! ছূর্বলতা আসে । আমার ভবিষ্যৎ-ন্বাম্মীকে 

প্রত্যাখ্যান কমা আমি সেদিন সমুচিভ মনে করি নি! এর কিছুক্ষণ 
পরে আমি কেদে ফেলে ভার গল] জড়িয়ে বলে উঠি, 'এ কি করলে 

তুমি? সত্যি! আমাকে তুমি খিয়ে করযে তো? আধি কি তগ্রন 
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জানতাম যে, এই কাজের পরও সে আযাকে বিয়ে না করে এমনি : 

ভাবে পালাবে?” 
এই সম্বন্ধে আদালতে নালিশজানালে আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা 

প্রায়ই বলে, “হা, যখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম তখন, 
আমি গ্রতিজ্ঞামত বিবাহ করব বলেই আমি তা করেছিলাম।, 

কিন্তু পরবর্তাকালে কোনও এক বিশেষ কারণে আমি আমার পূর্ব 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি” এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত 
বালিকাটির পরবর্তাকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই 

অপরাধ অপরাধী পূর্বকল্পিত রূপে করেছে, অর্থাৎ কি না শুরু হতেই 
তার মনে অনদুদ্দেশ্ট ছিল-_এইকপ প্রমাণ করতে না পারলে কেম্ 

প্রায়ই টিকে না। এই ধরনের একটি কেস্ কিছুদিন পূর্বে আমার 

গোচরে এসেছিল । এই স্থলে যুবকটি যথাক্রমে ছুইটি মেয়েকেই একই 

সময় কথ! দেয় যে মাত্র তাকেই বিবাহ কর়বে। বলা বাহুল্য, 
এই ছুইটি মেয়েকে সে পৃথক পৃথক ভাবে বিবাহের প্রতিুতি দেয়। 
এই মেয়ে ছুইটির পরম্পরের মধ্যে কোনও কূপ জানাশ্রনা না থাকায় 

তার। সহজেই প্রতারিত হয়। এই ছুইটি মেয়েই শ্বাবলদ্ষিনী এবং 

বিভ্বশালিনী ছিলেন । দুর্ব্তটি যথাক্রমে কিছুদিন করে উভয় কন্যার । 

বাড়িতে স্বামী-নতী রূপেই বসবাস করত। এই মেয়ে ছুইটি স্বগৃহে ' 

থাকাকালীন তাদের ভবিষ্তৎ-্বামীর জন্থে নানাভাবে প্রচুর অর্থ 
ব্যয়্ও করেছে । কিছুদিন পরে দৈবক্রমে বিষয়টি উভয় কন্ঠারই কর্ণ- 

গোচর হ'লে উভয় কন্তাই সেই লোকটির বিরুদ্ধে মামল! দায়ের করে। 

এই বিশেষ ক্ষেত&রে লোকটির এই অপরাধ যে পূর্বকল্সিত ছিল, তাহা! 

সহজেই প্রমাণিত হয়) কারণ সে একই লময্নে ছুইটি কন্তাকেই বিবাছের 
প্রতিক্রতি দিয়ে দৈহিক হুবিধ! গ্রহণ করেছিল । এই সকল বিবাহ্ছ 
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ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত মেয়েদের সাবধানে মেলামেশ| করা 
উচিত--কারণ,/বিশেষ ক্ষেত্রে সামান্ খোরপোষের মামলা ছাড়া এইসব 
প্রতারকর্দের অন্ত কোনও রূপে শায়েস্তা করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। 

সাধারণ প্রবঞ্চনার যৌনজ পদ্ধতির অপর একটি নিদর্শন নিয়ে 
উদ্ধত হল। এ বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি একটি বিশেষ চালাকীর সহিত ইংরাজ ছুহিতাটিকে প্রনুৰ 

ক'রে আমাকে বিবাহ করতে সম্মত করাই । আমার বাস ছিল “অতো” 

নম্বর গোয়ালটুলি লেনে। আমি মায়ের বাক্সো ভেঙ্গে অর্থ ও গহনা 
চুরি করে এক জাহাজে চাকুরি সংগ্রহ করে বিলাতে আমি । এই 

বিলাতে এসে এ মেয়েটির সহিত আমি আলাপ জমাই এবং তাকে আমি 

প্রিন্স অব. গোয়ালটুলি', এই বলে নিজের পরিচয় দিই। এর পর আমি 
বেঙ্গলের য্যাপ, খুলে চিটাগাঙ্গের কোল হতে মেদিনীপুরের কোল 
পর্যন্ত রেখা টেনে গোয়ালটুলি স্টেটের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাকে পরিজ্ঞাত 
করাই। এই ইত্রাজ ছুহিতার ভারতের মহাধনী নেটিভ, প্রিব্সদের 
প্রতি দূর্বলত। ছিল। তাই সহজেই আমার সাথে বিবাহ করতে 
তাকে রাজি করাই ।” 

এইভাবে যে মাত ওদেশের মেয়েরাউ ঠকে থাকে ভা নয়। এদেশের 
মেয়েদের আরও সহজে দুর্বস্তরা ঠকিয়ে থাকে । আমি এমন একটি 

কন্্রার কথা শুনেছি যাকে, 'চল আমর! চলে যাই, কেমন স্ন্দর তাবে 

আমরা থাকব । লেকের ধারে হলদে রঙের বাড়ি করবে! । সবুজ রঙের 
একটা নৌকা! থাকবে । মধু যামিনী ভয় সেখানে চাদ উঠবে । আমন 
তখন মোটরও একট। আয়ত্ব রাখব” ইত্যাদি কখ! বলে জনৈক অভি 

নিঃস্ব ছবি ভাকে সহজেই আয়তে আনতে পেরেছিল । 
এই যৌনজ পদ্ধতি হারা. যে ছেলেরাই মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে ভা 
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নয়। বহু ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরলচিত্ত ছেলেদের ঠকিয়ে 

থাকে । সাধারণতঃ 'বাহানার” সাহায্যেই মেয়ের] এই সম্বন্ধে ছেলেদের 
ঠকিয়ে থাকে । “বাহানা” পরিশব্দ অপরাধ-বিজ্ঞানের দুর্বৃত্তের 
দ্বার ব্যবহৃত একটি পরিভাষা । এই বাহান] রূপ পরিভাষাটি সম্বন্ধে ' 

এইবার আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ বূপজীবিনীর1 বিশেষ করে 

এই বাহানার অভ্যাস করে থাকে। কিন্তু ছশ্চরিত্রা গৃহস্থ নারীদের 

এই পন্থা আজ আর অজ্ঞাত নয়। এদের কেউ কেউ দাদ! বলে 

কাউকে জড়িয়ে ধরে তাদের পকেট বেমালুম হাতড়ে নিয়েছে । নিয়ের 

বিবৃতিটি পাঠ করলে এই “বাহানা” শবটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে। 

“কিছু দিন পূর্বে আমি কোনও এক রূপজীবিনীর সংস্পর্শে 

এসেছিলাম । এই জাতীয় মেয়েদের সহিত সেই ছিল আমার প্রথম 
ও শেষ সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, আমি এ মেয়েটিকে ভাল বেসেছিলাম। 

এমন কি ভাকে আমি বিবাহও হয় তো করতাম । এ মেয়েটি আমাকে 

প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে,এই ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে এসেছে 

এই সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাদের 

বাড়ি এসে হাজির হই । সি"ড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শুনতে পাই. 

আমার এ প্রিয়ার মায়ের গলা। তিনি টেলিফোন করছিলেন-- 

হাালো, কে? বল বাবা, নাম বল। আমার কাছে লজ্জা কি? 

আমি চামেলীর মা, কে ? রতীশবাবু !: 

জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিয়ে 

রিসিভারটা মার হাত থেকে সোৎসাহে এবং আবেগের সঙ্গে কেড়ে 

নিল। এর পর প্রিয়তমাকে বলতে শুনলাম, 'এই ছ্,পাজী কোথাকার, 
খুব কথার ঠিক থাকে তোমার, বাঃ! আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, 
হাঁ, 
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ততক্ষণে আমি ওদের দরজার কাছে এসে দাড়িয়েছি। হঠাৎ 

আমাকে সেখানে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিন্ময়ের 

ঝেশাকটা কোনও রকমে সামলে নিয়ে চামেলী বললে, 'আরে তুমি? 

আরে? এস এস, ও মা !' একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
কাকে ফোন কবছিলে ?' খ্িধাহীনভাবে চামেলী আমাকে উত্তর 

করল, 'দাদাকে_ দাদ] 1 হঠাৎ চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে 
উঠলেন, “ওরে ও চামি, বিশ্ব এসেছে ।; 

.বিন্ব আগমনের বার্ত| কানে যাওয়া মাত্র চাষেলীর মুখটা 
কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বেশ বোবা! গেল যে, সে শুধু 

বিত্রত নয়, এবাব সে বেশ একটু সন্ত্স্তও হয়ে উঠেছে । কোনও বপে 
তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী আমার দিকে একবার 

চাউল। তারপর উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল. “কে-বিন্দা? এই 

বিন্দা? 
চামেলী বিন্দার নাম শুনে আমাকে আর কোনও কৈফিয়ৎ না 

দিয়েই ঝড়ের মত বার হয়ে গেল। এত প্রাদার উৎপাত আমি পূর্বে 

সেখানে কখনও দেখি নি। দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এল । 

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চামেলী বলল, 'একলাটি অনেকক্ষণ বসে 
রয়েছ, 'না? গভীর-ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি, কে 

এলেন ? মুখে চোখে একট! সারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে 
কিছুক্ষণ মিটিমিটি করে সে চেয়ে রইল এবং তারপর হেসে ফেলে 
সে বলগ, "ওঃ হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা ভয়নেই! ও আমার 

দাদা, পিস্তুতো! ভাই ।” সন্দিষ্ধভাবে আমি ভখন উত্তর করলাম, 

'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?” উত্তরে চামেলী আমাকে 
বললে,'বাঃরে ! লজ্জ। করে ন1 বুঝি ?' এর পর, আসছি পাঁচ' মিনিটের 
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মধ্যে' বলে চামেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম 
যে পাশের ঘরে অপর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্যই 
এই ষড়যন্ত্র। বোধ হয় তাকেও “পাশের ঘরে কাকাবাবু এসেছে । 
এই আনছি এক্ষুনি--' বা এ রকম একটা কিছু বুলি বলে কিছুক্ষণের 
জন্ত আমাকে সে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভন্রলোককে একটু 
খুশি করে বিদেয় দিয়ে হয় তো সে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হত। কিন্তু 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করি নি। পেপার ওয়েটের 
তলায় তিনখান1। দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখে আমি চলে 
আসি। এর পর আর কখনও আমি সেখানে যাই নি।” 

উপরি উক্ত রূপ বাধা বুলিগুলিকে বেশ্বা সমাজের লোকেরা 

“বাহানা” বলে থাকে। নিয়ে এ সম্বন্ধে আরও একটি' বিবৃতি দেওয়া 
যাক্। 

“উপরে উঠে গদির উপর বসে পড়তেই রাধার মা এসে পাখা 
দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে, 'আহা। বাবার আমার মুখখানব 

শুকিয়ে গেছে । ওরে ওরাধু! ওরে ও মুখপুড়ী, এ ধারে আয় না। 

বাব! যে কতোক্ষণ বসে রয়েছেন । কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে 

রাধু এসে হাজির হ'ল। বেশ একটু সোহাগ ভরে অভিমানের রে 
সে বলে উঠল, বারে! এতদিন পরে আলা হ'ল। আমার মন 

কেমন করে না, বুঝি! এর কয়েক মিনিট পর বাইরে থেকে রাধুর 

মা চেঁচিয়ে উঠল, “ও রাধূ! পাঁচটা টাকা তুই দিয়ে যা, ছুধওয়াল। 

বড্ড গোলমাল করছে” প্রত্যুত্বরে রাধু আমাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে 
উঠল, “বারে! টাকা পাব কোখায় আমি? বললাম তো তখন 
ছুধ আমায় খাইও না।' বল বাহুল্য ষে এর পর টাকা পাঁচট। 'বাধ্য 

হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয় ; খীরূপ পরিস্থিতিভে 
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এইরূপ করা ছাড়া গত্যত্তরও থাকে না। পরে আমি শ্তনেছি যে, | 

এগুলি টাকা আদায়ের এদের বাঁধা বুলি বা! বাহান11” 

ভদ্র সমাজের কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার 
ধারা স্বামীকে তার বন্ধুদের সাহায্যে ঠকিয়ে থাকে । কিছুদিন পূর্বে 
কোনও এক ভদ্র নারী ব্রিতলের কক্ষে উপপতির [ স্বামীর বন্ধু ] সহিত 
প্রেমালাপের পর নীচে নেমে স্বামীকে অনুযোগ করে, "যাও, তোমার 
সঙ্গে কথা বলব না। এতক্ষণ ধরে একলা থাকতে আমার ভাল 
লাগে না'কি! ও কি নিষ্ঠুর গো তুমি?” উপপতিটিও [ স্বামীর বন্ধু ] 
বন্ধুপত্বীর সহিত নেমে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিও 
তাঁর বৌদ্দির উক্তিটি সমর্থন করে বন্ধুকে ভৎসনা করে বললেন, “সত্যি ! 
এ তোমার ভারি অন্যায়। এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব দুঃখই 
করছিলেন। কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ি এস। বুঝলে? 

ইহা অবশ্য আমার শুধু শোনা কথা নয়। বছ অভিজ্ঞতা 
থেকে আমি এর সত্যতা সন্বদ্ধে নিঃসন্দেহ। এই ধরনের “বাহানার” 
হারা হ্বা্মী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিক়ে 
থাকে। বস্তত পক্ষে এ পৃথিবী এ যুগের 'মেক্ বিলিভের' পৃথিবী । 
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“চুরি বিছ্ভা বড বিদ্ভা, যদি না আমিপড়িধরা।” পৃথিবী 
চৌষটিটি কলা বিদ্যার মধ্যে ইহা একটি অন্যতম কল]। ইহাকে মহা- 
বিদ্াও বলা হয। অনেকেব মতে চুরিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্ধা । 
দ্রবাদিব স্বত্বাধিকারিত্বেব সৃষ্টিব সহিতই ইহার উৎপত্তি । পৃথিবীতে 

এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষ বনে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ 

করত। অবশ্য তখনকার অরণ্যা্দিতে ফলমূলও ছিল অপর্যাপ্ত । 
এই কাবণে সঞ্চযের মনোবৃত্তিও তখন কাহারও মনে স্থান পায় নি। 

প্রত্যেককেই স্ব স্ব খাগ্াদি পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে বাধ্য 

হতে হ'ত। এব পর লোকসংখ্য] বৃদ্ধির সঙ্গে স্থান ও খাছ্যের অভাব 

ঘ্বটে। মানুষ তখন ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সঞ্চয় করতে শুরু করে। 

প্রথম প্রথম পচ্যমান বিধায় অধিক শস্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয় নি। 

কিন্তু পরবর্তাকালে মুদ্রানীতি প্রচলনের পর তাদের এই অস্থবিধা 

দূরীভূত হয়। সকলের পক্ষে সমান ভাবে খাগ্বন্ত এবং অর্থ সঞ্চয় 
কবা ষন্তব হয না। ফলে পৃথিবীতে ধনী ও নির্ধনের এবং নিরলস 

ও অলস লোকের ত্ষ্টি হয়। এদের যধ্যে যে সকল লোক কর্মালস 

ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ চুরির অভ্যাস করে। পরবর্তীকালে 
মানুষ এই চুরির বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠলে এদের মধ্যে যারা অতি 
ধূর্ত তারা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। তবে চুরিই যে পৃথিবীর প্রথম 
'অপবিষ্ভা তাতে সন্দেহ নেই। এই সকণ ব্যজিদের মধ্যে শক্তিমান 

ব্যক্ষিরা অপরের সঞ্চিত ত্রব্য কেড়েও নিত এবং এদের মধ্যে যারা 
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দুর্বল ছিল তারাই করত চুরি। এই চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি 

রক্ষার কারণেই মানুষ প্রথমে সমাজ এবং পরে রাষ্্র গঠন করে। এ 

কথা স্বীকার্য যে এই চৌর্য প্রভৃতি অপরাধের প্রাূর্ভাবই মানুষকে 

সভ্য করেছে। 
কেহ কেহ বলে থাকেন যে মানুষ চুরি বিদ্যাটি পশুপক্ষীদের 

নিকটেই প্রথম শিক্ষা করে। বস্ততঃ, এক পণ্ডর সংগৃহীত খাছ্ধ অপর 

পণ্ড প্রায়ই চুরি করে থাকে। পশুদের সংগৃহীত খাগ্ভাদি মানুষও যে 
চুরি করে নি তা'ও নয়। আজও পর্যন্ত মানুষ মৌমাছিদের সংগৃহীত 
মধু, পক্ষীকুলায় হতে পক্ষীশাবক ইত্যাদি ছুরি করে থাকে। এমন কি, 
ব্যাত্তকুল সংগৃহীত মৎস্যও মানুষ চুরি করে থাকে । ত্বন্দরবনের মধ্যে 

এমন অনেক নদী আছে যার জল নাকি ভাটার সময় অতি সত্বর 

সরে যায়। এক শ্রেণীর ব্যান্্র নাকি এই সময় ভাটার কারণে 

অপসারিত আোতের সহিত ছুটে চলে এবং এ সময় তারা সম্মুখে মৎস্য 

“পলেই উহা বালির তলে পুণ্তে রাখে 7 এই ভাবে মাছ পু্ততে পু্ততে 

সে নদীর মোহনার মুখ পর্যন্ত চলে যায় এরপর সে ফিরে এসে 

মাছগুলা একে একে নাকি উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করে। এদিকে শিকারী 
মানুষর।  ব্যান্রের পিছু পিছু ধাওয়া করে ব্যাজ্তের কষ্টলন্ধ মংশ্যগুলিকে 

ভার অগোচরে উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে । খ্টনাটি অবশ্য আমার 

শোন। কথা হলেও উহা! অবিশ্বান্য নয়-যে মাহ্ৃষ ব্যাক্ের দ্রব্যাদি 

চুরি করতে সমর্থ, সে সুবিধে পেলে মানুষের দ্রব্য ছুরি করবে এতে 
আর আমাদের আশ্র্য হবার কি আছে ? যাই হোক,মানুষ মানুষের 

প্রব্য ছুরি করলে মন্ষ্য সমাজে উহাকে অপরাধ বলা হয়। এঁই 
সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞাদের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত 

হয়েছে। এস্বলে উহার পুনরুল্পেখ . নিশ্রয়োজন। এইবার এই 
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চৌর্যধ অপরাধের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সন্বদ্ধে আলোচনা করা যাক। 

ভারতভীষ দণ্ডবিধিতে ১৭৮ ধারায় চৌর্ধ অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়। 
হয়েছে এইক্প-- 

“কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর ত্রব্য 

দখলীভূত ব্যক্তির বিনাহ্নমতিতে আত্মসাৎ বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্টে 

অপসারণ করে তো তার এই কার্ধকে [ অপকার্ধকে ] চৌর্য কার্ষ 
বলা হবে।” 

সাধারণভাবে আমরা এই চৌর্য অপরাধকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করে থাকি, ষথা-_বহিঃচৌর্ধ এবং গৃহুচৌর্য। এই গৃহচৌর্ধ তিন 

প্রকারে সমাধিত হয়। উহাকে আমরা যথাক্রমে সরলচৌর্ধ, সবল- 

চৌর্ধ এবং ভূত্যচৌর্য বলে থাকি। সাধারণ ভাষায় আমরা 
সরলচৌর্ধকে বলি বাড়ির চুরি বা হাউস্ থেফট,, সবলচৌর্ধকে বলি 
সিদেল চুরি বা বারগলারী [ 930181815 ] এবং ভূত্যচৌর্যকে 

বলি চাকর হিসাবে চুরি বা থেফট্ আজ সার্ভেপ্ট,। এই বিভাগ 
কয়টির ষথার্থ সংজ্ঞা ভারভীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, 8৫৪ ও ৪৫৭ এবং 
৩৮১ ধারায় দেওয়! হয়েছে। অপর দিকে বহিঃচৌর্কে আমরা 

তিনটি ভাগে বিভক্ত করে থাঁকি | যথা-_(১) গাঁটকাটা, (২) জেবকাটা, 
(৩) পিকপকেট বা পকেটমার । এই পকেট মারের বাইরে আছে 

ছিশ্চক! বা ছিত্রক চোর বা ছিনাম্দার [ 5787101251] যারা শিশু এবং 

মেয়েদের হার ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়। এই প্রকার চোরেদের বলা 

হয় ছিপ্চক। চোর । আরও আছে উত্তোলক চোর বা চোরোস্কো- 

লক। এই উদ্ভোলক চোর | লিফটার় ] তিন প্রকারের হয়; যথা 
শকট-উদ্তোলক [০7 1661 ], বিপণি-উদ্যোলক | 8০ 1161 2 

এবং পাশব-্উতোলক [ ০৪01৩ 07761] 1 
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এই ছিন্নক চোর বা ম্ব্যাচার, জেবকাট চোর [ 1০-০০16৫ ], 
এবং উত্তোলক চোরদের কার্যকে একত্রে বলা হয় সহজচৌর্য । এই সকল 

অপরাধীরা! কোনও অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করে না। আঘাত হানা 

এদের স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার । ব্যক্তির পোশাক বা দেহ হতে কিংবা 
তার সন্ত্রিকট হ'তে চুরিকে সহজচৌর্য বল! হয়।* কোনও বংক্তির 
পকেট, গাত্র ব৷ হস্ত হ'তে বা তার সন্ব্িকট হু'তে দ্রব্যাদি অপহরণ করার 

বৈজ্ঞানিক নাম সহজচৌর্য। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায এই 
অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । পিক্পকেট বা পকেটমার এই 

সহজচৌর্ধের অন্তর্গত একটি অপরাধ | পুরাঁকালে মানুষ খন কোর্তা 

পরত ন1 এবং টাকাকড়ি প্রায়শঃই গাটে বা টণ্যাকে রাখতো, 
তখন সেখান থেকে টাকা অপহরণ করা হ'ত। এই জন্তে তখনকার 

যুগের এইরূপ অপরাধীদের বলা হ'ত গাট-কাটা। এক্ষণে জেব বা 
পকেটের সমধিক প্রচলনের ফলে এই গাঁট-কাটাইদের নূতন নাম 
হয়েছে জেবকাটা৷ বা পকেটমার। মানুষের পোশাক ও ব্যবহারের 

পরিবর্তনই' ইহার অন্ততম কারণ। এক্ষণে বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র 
কয়েকজন গাঁটকাটা আছে । এর! মাড়বারীদের কাপড়ের গি্ট 

কেটে অর্থাপহরণ করে। অধুনা কেউ কাপড়ের গাঁঠে বা খু'্টে 
টাকা না রাখাতে এর! আজ বিলুপ্তির পথে। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চৌর্য অপরাধকে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি শ্রেনী ও 
উপশ্রেশীতে ভাগ কর] যেতে পারে । কারণ, অপরাধীদের শিক্ষা-দীক্ষা 

ও অসাধারণ চৌর্যও এই সহজচৌর্ধের একটি উপশ্রেগী। 

এই সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। অসাধারণ চৌর্ধের 
সাথে অপাধারণ প্রবঞ্চনার কিছুটা মিল আছে। 
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ও উহাদের দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের সহিত এই সকল 

শ্রেনী ও উপশ্রেনীর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দেখা যায়। 

চৌর্য 
| 

|. সু 
সবল নির্বল 

| ] 
9৮৮৪ নি ভূত্যচৌর্য 

দা সাধারণ 
সপ পট সা টি 
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উত্তোলক উত্তোঙক উত্ভতোলক চোর পকেটমার 

পকোটমার 

পকেটমার তথা! পিকপকেটরর! তিনটি প্রধান শ্রেনীতে বিভক্ত ।. 

কালের গতিতে পোশাকের পরিবর্তনের সাথে উহার উতদ্ভব। উহাদের 
ষথাক্রসে, গাটকাউীই, জেবকাাই ও তুলমারীয়া বল! হয়। এদের 
প্রাথমিক অপরাধীর! একক ভাবে কাজ করে ও বারে বারে কার্ধপন্ধতি 

বদলায়। কিন্ত এদের পুরান! পাপীর! একই প্রকার কাধগদ্ধতি রক্ষ। 
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করে| এর! সর্দারের অধীনে ছোট ছোট দলে [স্ব স্ব পদ্ধতি অনুযায়ী ] 
কাজ করে। 

( ১) গাঁটকাউ।-_পূর্বের মানুষ ধূতি ও চাদরে শোভিত হতো। 

এ সময় এর] পরিধেয় বন্ত্রের . কোমরের নিচে ] গাঁটে বা টেকে অর্থ 

রাখতে || এই গাঁট তার! ছুরি দিয়ে কাটতো বলে এরা ছিল গাঁটকাটা। 

এখন মানুষ কোট ও প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত হওয়াতে এই অপরাধীদের 
প্রয়োজন ফুরিয়েছে । তবে বড়বাজার অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ী আজও 

গাটে অর্থ রেখে ঘুরাফিরা করে। এখন ওদের কম সংখ্যার জন্য 
এ অঞ্চলে নয় জন গাঁটকাটা আজও চিকে আছে । মোটরেব 

প্রাছর্ভাবের পর ঘোড়ার গ|ড়ির মত ওর] একেবারে বিদায় নেয় নি। 

(২) জেবকাট্--আজকাল মানুষ পকেটে টাকা কড়ি রাখে । 
এজন্য এর। ব্লেড বা ছুরি দিয়ে এদের পকেট কাটে। এদের চাপ 

জ্ঞান অত্যধিক | কতটা চাপ দিলে শ্বধু পকেট কাটবে এবং গায়ের 

চামড়। কাটবে না-_তা এর। এদের চাপবোধের কারণে জানে ও বুঝে 

এবং সেই অন্রযায়ী কাজ করে। এদের কার্ধপদ্ধতি পরে বিবৃত কর! 

হবে । 

(৩) তুলমারী-_এর1 হাতের আঙুলের সাহায্যে পকেট হতে 
কায়দা মত ব্যাগ তুলে নেয়। এদেরকেই ইংরাজিতে পিকপকেট ও 

বাঙলাতে পকেটমার বল! হয়ে থাকে । এদের বিবিধ দলের বিবিধ 

কারধপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে বিবৃত করা হবে। 

বিঃ ত্রঃ--সি'দেল চোরদের মত এরাও সর্দারের অধীনে ছো- 

বড়ো দলে কাজ করে। বস্তর বিরুদ্ধে [যন্ত্রের হারা) বলপ্রয়োগী 

সবল অপরাধী বিধায় বাধা পেলে সি'দেল চোর কখনও কখন 
ব্ক্কিকেও আঘাত করেছে । কিন্তু গকেটমারগণ বন্ধ বা ব্যফ্ষির বিরুদ্ধে 
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বলপ্রয়োগী অপরাধী নয়। তাই এরা ধর] পড়লেও কাউকে কখনও 

আঘাত করে না। প্রকৃত পিকপকেট অপরাধী সম্পর্কে ইহা অতীব 

সত্য। তবে প্রাথমিক তথা উঠতি অপরাধীদের পক্ষে কদাচিৎ এর 

বাতিক্রম হতে পারে। বেশ্টা-সস্তোগ, বস্তিবাস, গুল্পোড়, অর্থ পাচার- 
কারী ! নম্বরীনোটের ক্ষেত্রে ] প্রকৃত [ উৎকট ] পিকপকেটদের আচরণ 
সিদেল চোরদের সমতুল। তবে এরা সি"দেল চোরদের মত 

অতো উগ্র প্রকৃতির হয় না। পকেটমারর! প্রথমে পরস্পরের পকেট 

মেরে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে। স্বয়ং সর্দার এদেরকে কায়দা- 
কানন শিক্ষা দিয়ে পাকাপোক্ত করে তুলে। এদের বেপরোয়া 

করবার জন্যে এদের জেল ঘুরিয়ে আনারও রীতি আছে । এইভাবে 
এদের জেল ও পুলিশ ভীতি পূর করা হয়ে থাকে । নিম্নের বিবৃতি 

হতে উহা বুঝা যাবে। 

“সাক্ষাৎ ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে সে আমাকে নিয়ে ট্রামে 
উঠলে! | এর পর সে একজনের পকেট সাফ করে ব্যাগটা আমার হাতে 

দিয়ে গা' চাকা দিলে । সে সরে পড়তে পারলেও আমি বামাল সমেত 

ধরা পড়লুম। পথে ও থানাতে বেদষ মার খেলাম। এরপর আমার 

মেয়াদও হয়ে যায়। খালাসের দিন সর্দারের হুকুমে সে জেলের 

বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে পাকড়াও করে সর্দারের 

কাছে আনলে সর্দার বললে1-ঠিক হ্যায় বাচ্ছা। ডরো মাৎ। 
তুম তুরণ শেয়না হোগী। এর পরের কাজগুলিতে আমি বহুদিন ধরা 
পড়িনি ।” 

. সিদেল চোর ও পকেটমারদের দলপতি তাদেরকে বন্বিধ শিক্ষা 
দেয়। ওদের মধ্যে অন্ততম হচ্ছে মার সহ করার শিক্ষা। নূতন বালক 
দলে তি হলে সর্দার তাকে বেপরোয়া মার দিতে থাকে । এতে তার 
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ঠোট কেটে রক্ত পড়ে ও মুখ ফুটবলের মত ফুলে উঠে। কিন্তু 
অততেও সে বালকের চোখ দিয়ে জল পড়ে না। এতে সর্দার খুশি 

হয়ে তাকে কাছে টেনে আদর করে বলে-_- সাবাস । পুলিশ পিটনেভী 

একুছ নেহী বাতাবে। ত্বুরণ এ রঙরুটসে লায়েকী বেনে যাবে! 

কুছ রোজ বাদ হামাদের মত উ পক্কা শেষনা বনবে। এর পর এর 

মুখে চোখে ওষধ লেপন করা হয়। এইরূপ সর্বতোমুখী শিক্ষা এরা 

।পেয়ে থাকে । ] 
এদেরকে কচি নাউ-এর উপর ভিজা ন্তাকড়া জড়িযে এ কাপড় 

বেড দিয়ে কাটতে অভ্যাস করানো হয়__এমন ভাবে যাতে শুধু এ 
কাপড়ই কাটা পড়ে, কিন্ত নাউ-এর গায়ে ছুরির আচডও না পড়ে। 
এছাড়া এর! গালের কসির ভিতর কৃত্রিম থলির মধো লাল রঙের 

গুট পুরে রাখে । ধর] পড়ার পর নিজেরাই প্ররোচন। দিয়ে মারধর 
খেতে থাকে । এ অবস্থাতে তার! মুখ হতে ঝলকে ঝলকে কৃত্রিষ 

'ক্ত বমন করতে গুরু করে। পরে এরা ম্বতৈর মতন শুয়ে পড়লে খুনের 

দায় এড়াতে জনতা সেখান থেকে সরে পড়ে। 

1 এদের কর্মক্ষেত্রের স্থানীয় উপোগ্রাফি সম্বন্ধে এদের পুঙ্খাুপুঙ্খ 

রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্মস্থানের অলিগলি ও পলাবার বা 

নুকবার প্রতিটি স্থান ও উপায় এদের নখদর্পণে আছে। এইজন্ত 
নিষেষে অদৃশ্য হতে এর সক্ষম । 
পকেটমারগণ নির্বল-চৌর্যাপরাধীর একটি উদ্লেখযোগ্য উপশ্রেনী । এর! 

প্রায়ই দল বেধে কাজ করে। সাধারণতঃ এর! পক্ধিল বন্তিগ্রামে বাস 
করে। এদের অধিকাংশই মোসলেমধর্মী হিন্দীভাষী। কিছুসংখ্যক 
বাঙ্গালী ও পশ্চিমী হিন্ছুও এদের মধ্যে আছে । এরা প্রায়ই তাদের 
ষর্দারদের অধীনে কাজ করে। এদের এক একটি দলে ১০১২ 

অ-ং ২৫ 
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জনেরও অধিক ব্যক্তি যুক্ত আছে । কখনও কখনও ওরা এককভাবে 

কার্ধ করে থাকে । কখনও কখনও বা এরা দল বেঁধে অপকর্ষে বাহির 

হয়। পূর্বে এদের দলগুলি অত্যন্তরূপ সুগঠিত হ'ত। পূর্বে এদের 
নিজস্ব অফিসও ছিল। এই অফিসগুলি চলভ্ত [ 0)05105 ] ছিল। 

পুলিশের ভয়ে এরা প্রতিদিনই এক বস্তি হতে অগর এক বস্তিতে 

এদের অফিস বা আড্ডাখর স্থানান্তরিত করেছে । দলের লোকেরা 

দিনাস্তের স্ব স্ব উপাঁজিত বস্ত বা অর্থাদি এই 'সব অফিস বা আড্ডা- 

ঘবে এনে সর্দারের নিকট জম! দিত। সদ্ণারজী এই সব অপহৃত 
অর্থ সমান ভাবে সাকরেদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন । এতে 
এদের দলের সকলেরই সমান স্থবিধে হু'ত। কোনও দিন 

কোনও ব্যক্তি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে নাও পারলে তার 

কোনও অস্থবিধা নেই। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সেও সেদিন কিছু 
হিস্যা নিয়ে ডেরায় ফিরতে পারবে । এ সবের বড় হিস্যাটি অবশ্য 
সদ্দারজীই নিতেন । পরিবর্তে চোরাই মাল পাচারের এবং প্রশিক্ষণ 

ব্যবস্থার এবং তাদের দায়-অদায়ে দেখার ভার এই সর্ারজীর 
উপব বর্তাতো। 

এই অফিস বা আড্ডার সম্বন্ধে আমি একজন পুরানে! অফিসারের 

মুখে অনেক কিছু গুনেছিলাম। নিমের বিবৃতিটি হ'তে এই 
আড্ডাখর সম্বদ্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে । আজও কয়েকস্থানে 
উহার প্রচলন আছে। 

“বহু কষ্টে তাদের আড্ডাঘরটি সম্বন্ধে আমি খবর পাই--একজন 

ইনফরমারের সাহাষ্যে। মাত দিন দুই পূর্বে এরা অমুক বন্ি 
খেকে এখানে উঠে এসেছে । এর ছুই দিন পরে এখান থেকেও ভারা 

অন্তত্র সরে পড়বে। এদের মধ্যে পূর্ব হতে এইন্ধপ এক বন্দোযও 
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ছিল। আমি যথাসত্বর সদলে রাত্রি দশটায় এদের আড্ডাঘরে এসে 

হানা দ্িই। কারণ, রাব্বি দশটার পরই সকলে এসে এখানে জমা 

হবে। আড্ডাঘরের কাছে এসে লক্ষ্য করি যেছুইজন লোক উপরে 

উঠছে। একজনের পরনে ছিল সার্জের কোট ও মিহি ধৃতি এবং 
অপর জনের পরনে ছিল ছেণ্ড়া গেঞ্জি ও লুঙ্গি। বিভিন্ন বেশী এই 

ছুই ব্যক্তিকে গল৷ জড়াজড়ি করে উপরে উঠতে দেখে আমার বুঝতে 
। আর বাকি থাকেনি । এরাযেকারা তা এদের চলন থেকে আমি 

বুঝতে পারি। এর পর হঠাৎ দেখতে পেলাম যে একটা ছেলে দৌড়ে 
লিড়ির দ্রিকে ছুটে চলেছে । এই ছেলেটিকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমি 

মোড়ের মাথায় আনচান ভাবে ঘুরতে দেখেছিলাম । আসলে এই 
ছেলেটি ছিল এদের পাহারাদার । আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ধরে 
ফেলে একজন সিপাই-এর হেপাজতে তাকে দুরে সরিয়ে দিই। এ 
জন্যে ওরা আমাদের আগমন সম্বন্ধেকোনও খবর পায়না। 

আড্ডাঘরটা ছিল একটা মাঠকোঠোয় দ্বিতলের ঘরে। বাড়ির 

নিচে কোনও জানাল বা দরজ! নেই। উপরের ঘরগুল। ঘিরে একট! 
কাঠের বারান্দা আছে। এ বারান্দার কোণ থেকে একটা কাঠের 

নড়নড়ে সিড়ি নেমে এসেছে । আমরা অতি সম্ভর্পণে উপরের 
বারান্দায় উঠে পড়ি। শেষের দিককার একটা ঘর থেকে অল্স অল্প 

ধেশয়। বেরুচ্ছিল। এর পর পিছনের বারান্দা দিয়ে এ ঘরটার 

পিছনে এসে প্াড়াই। পিছনের দেওয়ালে ছোট ছোট কতকগুলি 

ফুটা ছিল। এক-একটি ফুটার মধ্যে চোখ রেখে আমরা আড্ডাঘরটি 
পরিলক্ষ্য করি। আড্ডা ভখন পুরাদমেই বসে গিয়েছে । যেবের 

উপর সারি সারি বাইশ-তেইশটা ছেড়া মাছর। ঘরে ছই-একটা 
পুরানে| তরীক্কও দেখ] গেল। দেওয়ালের ব্রাকেটগুলোভৈ গোটা পাঁত- 
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ছয় গরম কোট, শাল ও ফ্লানেলের শার্ট। এমন কি, সেখানে কয়েকটা 

বিলাতি সুটও ঝুলানো রয়েছে । বুঝলাম, প্রয়োজন মত সর্দারের 
নিদেশে এরা এই সব পোশাক অপকার্ধের স্থবিধার জন্টে ব্যবহার 
করে। মাছুরগুলার উপর প্রায় জন পঁচিশ বিভিন্ন প্রদেশের 

লোক তারের বিভিন্ন প্রকার বেশতৃষার মধ্যে আত্মগোপন করে 

বসে আছে। এদের কেউ কেউ বড় বড় নলে মুখ রেখে চণ্ডু 
খাচ্ছিলো । কোণের দিকে একটা ছেপ্ড়া গদির উপর বসে 

সদ্দারজী তখন টাকা গুনছিলেন, ছু কুড়ি সাত, তিন কুড়ি 
বারো, ইত্যাদি শব্বে। টাকা ও নোটের আলাদা আলাদ। থাক 

দিতে দিতে সদ্ররকে বলতে শুনলাম, “এই ঢোলিরাম ! কেতো টাকা 
পেলি সেই সোনাকো ঘড়ি বেচে? উত্তরে ঢোলিরাম সর্দীরকে 

বলল, 'উ তো জরুর দেড়শো রুপেয়াকা ছোবে। লেকিন ছউ,লাল 

পঞ্চাশের বেশি একদম দিলে না। এর উত্তরে সদ্ণার খেঁকরে 

উঠে তাকে বলল, “তুই কুছ কামকে। নেহি আছে। আচ্ছা! যো 
মিলা উহি লে আও ।” এর পর টাকার আরও কয়েকটা থাক দিয়ে 

সর্দারজী বলে উঠলেন, “আচ্ছা! আভি এক এক আদমি আ- 
যাও।” সদরের কথায় প্রায় দশ-বারোজন হুড়মুড় করে সামনে 
এগিয়ে এল | সদ্ণারের পাশে গোল টুপীপরা একজন হিচ্দুস্থানী 
হিসেব লিখছিল। সে এবার সকলকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, এক 

লাথমে নেহি আও। পয়লা আও বংশীলাল, উসকে পাছু 
হোসেনি।' ইন্তিষধ্যে একজন মুসলমান রুক্ষ মেজাজে খরে চুকল। 
তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সর্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন, আরে ! কেয়! 

খবর? ওকিল বাবুসে উসকে কুছ, পাতা মিল? উলোক কাহা 

'পাকড় গিক্স1? নবাগত লোকটি ক্কৃদ্ধভাবে সারের. প্রশ্নের উত্বর 
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দিল, 'কোহি নেহি পাকড় গিয়া হায়। উকিলবাবু সে কোটসে 

খবর লিয়ে বলিয়ে দিলেন। উ লোক রুপেয়া লেকে সেরেফ ভাগা। 

হামরা গোয়েন্দাকো ভি খবর এহি আছে । সব কথা শুনে দলের 
একজন আস্তিনার তলা! থেকে একট! ছুরি বার করে সর্দারকে শুধাল, 
'মেতৈয়ার সার, হুকুম ফরমাইএ। বেইমান লোককো! মে-_” পরে 
আমি জেনেছিলাম যে এই ছুরি-হাতে লোকটি নিজে পিকপকেট ছিল 

না। সেমাঝে মাঝে আড্ডায় এসে চণ্ডু খেত ও সেই সাথে সে 
সদ্ণরের এটা ওটা ফাইফরমাজও খাটত। এর পর আর আমরা 
দেরি না ক'রে হুড়মুড় করে আড্ডাঘরের সামনে এসে দ্রাড়াই। 
এদিকে ভিতর থেকে হঠাৎ একজন বলে উঠে, 'খবরদার ভাই, পুলিশ 
আ. গিয়া । বোধ হয় আমাদের ভুতার শব শুনে এরা বুঝেছিল 

পুলিশ এসেছে । সকল কথ শুনে দলের একজন বলে উঠল, “কেয়া 
সদর, হৃম্লড় যায়?” উত্তরে সর্দার বলল, 'কেয়৷ লড়েগ! ছু'- 
ঘণ্টাকো বাস্তে।' আড্ডা ঘরের পাশেই একটা জানালা ছিল। 
এই জানাল দিয়ে এরা তখন ছুরি, কাচি ও খালি মনিব্যাগগুলি 

ছুড়ে ছুড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। এদিকে ঘরের ভিতর ঢুকে 
আমরা দেখি সর্দার একট! গজলগান শুরু করেছে এবং তাকে ঘিরে 
সকলে মিলে হাততালির সাহায্যে তাল দিয়ে চলেছে । আমাদের 

দেখে সর্ণারজী সেলাম জানিয়ে বলে উঠল, “সেলাম হুজুর! এ 
পঞ্চায়েতি হোতা, কুছ বেকান্ুন নেহি হায় । এই, বড়বাবু আ। গিয়া, 
জবান ঠিক রাখো, এই--” 

এ ছাড়া মুল্যবান ত্রব্যাদি এবং হাজার টাকার নোট সর্দারজীর 
সাহাব্য ব্যতীত ভাঙানোও অসস্ভব। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত 

ব্যবষা শক্রে আবদ্ধ থাকায় সর্দারজী এই সব ত্রব্য পাচার করছে 
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সহজেই সক্ষম হন। দলের কোনও ব্যক্তি ধরা পড়লে এই সব সর্দাররা 
তাদের জামিনের ব্যবস্থা ও মামলার তদ্বিরও অলক্ষ্যে থেকে করে 

থাকেন। এই দলপতির সহিত অনেক নামজাদা ব্যবসায়ীরও সবিশেষ 

ঘনিষ্ঠতার কথা শুনা গেছে । এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিয়ে 

উদ্ধত হ'ল । 

“কোনও এক নামজাদ]| ব্যবসায়ীর গদিতে কার্য ব্যপদেশে 
আমাকে যেতে হয়েছিল। গদির মালিক ক্যাস ঘরের টাকার ঝন- 

ঝন আওয়াজে মসগুল হয়ে কাজকর্ম দেখছিলেন। পাশে চার- 

চারটা টেলিফোন পর পর সাজানো রয়েছে । বোধ হয় সেখানে লাখ 

লাখ টাকার কারবার হয়। এমন সময় একজন কোট-প্যাণ্ট-পর। 

চোয়াড়ে চেহারার লোক সম শ্রেণীর দুইজন লুঙ্গিপরা যুবককে নিয়ে 
ঘরে ঢুকে বলে উঠল, 'রাম রাম! ছেলাঁম বাবু সাব! তাকে 
দেখে দোকানের মালিক খুশি হয়ে জিজ্ঞাস! করলেন, “আরে বনুৎ দিন 

বাদ আসেছে, পান সিগারেট মাঙায়ে ? এই সময় গদির মালিকের 

উপরিউক্ত যুবকদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য পড়ল। ব্যবসায়ী ভত্রলোক ওই 

লোকটার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'উ লোক কোউন আছে? 

সব বিশ্বাসী তো? সে দেখবেন যুদ্কিল উদ্ষিল-_+। প্যান্ট-পর1 লোকটা 
অতয় দিয়ে তাকে বললে, সব শেয়ানা আছে, সাব। হামিলোককো 

বাদ উনলোকই মালিক হোবে। হামিলোক কেতো৷ দিন আর বাঁচবে 

বোলেন। ইনলোককোভি একটু দেখবেন। এর পর চুপি চুপি 
তাদের মধ্যে কি কথা হু'লতা তারাই জানে। হঠাৎ আমার কানে 

এল ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলছেন, লেকেন হাজারমে হাম দেড়শো 
রুপেয়াকো যান্তি নেহি দেবে । উত্তরে আগন্তক তাকে জানাল, 'ঠিক 
হথায়। নম্বরী নোটকো বান্তে যো! দত্তর আছে উহ্িই দিষেন।” এয 
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' পর আমার বুঝতে বাকি থাকেনি যে এরা কারা এবং কি জন্যই বা 

এর] গদিতে এসেছে 1” 

এই সকল পকেটমারদের এক-একটি দল পরস্পরের মধো বন্দোবস্ত 

অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকাও ভাগ করে নিত।* এক-একটি দল এক-একটি 

স্কানে শিকারের সদ্ধানে ঘুরাফিরা করে। একজন অপব দলের 
নির্ধারিত স্থানে হানা দিলে মারপিট হয়। এজন্যে এরা অপরের 

এলাকায় কদাচিৎ এসে থাকে । এই সব ঝগড়া-ঝাটির সুযোগ গ্রহণ 

করে পুলিশ একদলের নিকট হতে অপর দলের কার্যকলাপ সঙ্্ধে 

অবহিত হয়ে অইনান্বমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে । এই 

সম্ব্জে নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হ'ল। এই বিবৃতিটি হতে বক্তব্য 

বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে । 

“আমি একজন পুলিশের পুরানো ইনফরমার | সেইদিন হুবহু যা 

যা দেখেছিলাম তা বলে যাচ্ছি শ্রন্ুন। আমি হ্যারিসস রোডের 

মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি । হঠাৎ এ সময় আমার লক্ষ্য পড়ল 

একদল লোকের প্রতি। ভাদের বেশভৃষা বা ভাষার মধ্যে থেকে 

তাদের জাত নির্ণয় করা এক ছুঃসাধ্য ব্যাপার! ওদের দলের মধ্যে 

০৯৯০ ৯ পর সস সস পপি পাশা শী শশা পি 

« একদল কোনও মোড়ে এসে দ্াড়ালে সেখানে পশ্চা্গামী 

দল আর দীড়ায় না। কারণ ছুই দলের এক জায়গায় অপকর্ম করা 

সম্ভব নয়। তখন ওর] অপর এক স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হয়। এই 
ভাবে দল বিশেষের স্থান সম্বদ্ধে অধিকার দীড়িয়ে যায়। ভিখারীদের 

ভিক্ষা করার এবং ফেরিওয়ালাদদের ফেরি করার মধ্যেও এইকপ 
প্থানাধিকার দেখ! গেছে। 
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একটা গাট্রাগোট্টা লোক ছিল। সে বোধ হয় তাদের স্দার-টদরণার 

হবে। হঠাৎ সে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, “এই শালা লালু, তুই 
ঠিকসে ফেল। এখনও একটা লোকও পড়ল ন11 উত্তরে লালু তাকে 
বলল, “আবে সে ঠিক মান্য আসে তবে তো! এবে কুত্তাও শিকারই 

লেই ? লালু একটা ফলের দোকান হতে নিবিচারে একটা করে 

আম তুলে খোস] ছাড়াচ্ছিলো। এরপর ছাড়ানো খোসাগুল! সে 

তাগসই মাফিক ফুটপাতের উপরই ফেলছিল। একজন মধ্যবয়স্ক 

বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই পথে আসছিলেন। হঠাৎ খোসার উপর 
প1 পড়াষ সড় সড় করে পিছলে তিনি পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকটি 

নিবিকাব চিত্তে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়লেও হাতের ব্যাগটি 

ছাড়লেন না। ব্যাগটি আকড়ে ধ'রে তিনি উঠবার চেষ্টা করছিলেন । 

এমন সমষ সন্দেহজনক লোকগুলা ছুটে এসে ত্বাকে ধরে ফেলল। 

ভন্রলোকটির প্রতি তাদের যত্ব দেখানোর একটা কাড়াকাড়ি পড়ে 
গেল। কেউদেয় ভদ্রলোকের কাধ ঝেড়ে, কেউ তার জামাটা টেনে 

দেয়। এদের মধ্যে একজন ভন্রলোকের পকেটটা একটু নেড়ে দিতে 
দিতে বলল, “দেখেন তে বাবু! আউর একটু হলে আপনি নেড়া 
বেনে গেছেলেন। আপনার সে খুব চোট লাগে নি তো?” ভত্রলোকটি 

ছিলেন কলিকাতার পুরানো বামিন্দা। এদের চিন্তে তার বাকি থাকে 
নি। ব্যাগটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি উত্তর করলেন, 

'আমের খোসা ফেলতা যব, তব জান্তা নেহি যে চোট লাগতা ? 

তুমলোক হামসে চালাকি মাৎ করো।” ভত্রলোকটির এই বিজ্প- 

বাম্ীর প্রত্যুত্তরে দলের মধ্যে থেকে একজন বললো, “আপনি 
তো মশাই খুব ভদ্রলোক আছেন। ব্যাগে তো আছে সে 

মাত ছইখানা কাপড় আর আপনার পকেটে তো একটা পয়সাও, 
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নেই।” ভন্রুলোকটি চলে গেলে লোকগুল! আবার তাদের পূর্বস্থানে 
ফিরে এল। আমি কৌতৃহলী হয়ে একটু দুরে দাড়িয়ে এদের হালচাল 
পরিলক্ষ্য করছিলাম। এদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'শাল। 

বহুৎ হুশিয়ার আছে । উত্তরে আর একজন ব'লে উঠল, 'তো৷ 
শালার চোখই লেই, শালা সব মাটি করে দিলি। মাছ শালা তোকে 

এত শেখালে-_-”| এর পর এদের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, এই 

শালারা, পালা এখন তোবা। ওদের সে দল এখানে এইসে গেছে। 

কিত্ত ঠিক সময়ে পালান আর এদের হ'ল না। অপর দল ততক্ষণে 

তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে । আশম্তকদের দল থেকে একজন 

লম্বা গোছের লোক এগিয়ে এসে প্রথম দলের একটা লোর্কের গলাটা 

বাম হাতে টেনে ধবে শুধাল, তু শালা! নিজের এলাকা ছেড়ে হেনে 

এয়েছিস্। যা শালা তোর মির্জাপুরের মোড়ে ।” লোকটি কিন্ত 

সহজেই অপমানটা হজম ক'রে নিল। বেশ বুঝা গেল তারা লুকিয়ে 

অপর দলের এলাকায় কাম করতে এসেছে । একটু আমতা 
আমতা করে সে উত্তর করল, মাইরি মামু! আম খাচ্ছিলাম । তুই 
শ্তন মাইরি।' মামু কিন্ত তার কোনও কথাই শুনল না। সজোরে 

তার গালে একটা চড় কসিয়ে সে উত্তর করল, 'ভাগ, শালা । কাম 

করতে আইয়েছিস্, ফিন্মিথ্যাভি বলছিস্্।, অপর দলের দলপতি 
এর পর গুমরতে গুমর়তে সরে পড়াই শ্রের মনে করল । দলবল নিয়ে 

চলে যেতে যেতে সে বলে গেল, দাড়া শালে, বড়িবাজারে [ থানায় ] 

সটিনবাবু আইয়েছে। উনে হামিভি খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি। 

প্রত্যুত্তর মামু তাকে জানাল, আরে আরে কেতো থানেদার হামিভি 
দেখিয়েছি । তোর জান তো হামি আগে লিবে।' 

এর পর নূতন দলের কার্ধকঙ্গাপ সেখানে নিবিরোধে গুরু হল । 
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আমিও যথাস্থানে দাড়িয়ে এদের কার্ধকলাপ, দেখতে থাকলাম । 
এই নূতন দলের একজন লোক হঠাৎ তার সাধধীর কাধে একটা গাঁট্রা 

কসিয়ে বলে উঠল, চুপ কর, শাল1।, পাশের একজন পথিকের পকেট 
থেকে বেমালুম একটা ফাউনটেন পেন উঠিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর 
করল, কেনরে?” প্রত্যুন্তরে তাকে হাটুর গু"তা মেরে প্রথম ব্যক্তিটি 
এঁ সময় বলে উঠল, “চুপ শাপা! শিকার। পকেটে সে মাল আছে 
মনে হয়, আগে পরখ করে দেখ.। এর পর এদের শরকজন জনৈক 

পথচারীর গা ঘে"সে চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যে তার পকেটে 

একটা আঙ্গুলের টোকা মেয়ে আবার পিছিয়ে পড়ল। তাকে পিছিয়ে 
পড়তে দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেম করলে, কি, 

মাল তো আছে? না সব বাজে কাগজ! অপর লোকটি উচ্ছুসিত 
হয়ে উত্তর দিলে, 'আরে! সব লোট্ মাইরি। তুই জলদি ওদের 

ইখানে ডাক্।, 

ফুটপাতের অপর পারে জন-ছুই লহ্বা-চুল বাঙ্গালী, কয়েকজন 

ঘাড় ছশটা দেশোবালী ও জন-চার পাঁচ লুঙ্গিপরা মুসলমান দাড়িয়ে 

আপন মনে বিড়ি ফু'কছিল। তাদের দিকে একটা ইশারা করে প্রথম 

ব্যক্তি এক ছুটে ভদ্রলোকের পাশ ঘে"সে অনেক দূর এগিয়ে গেল । 
আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তার পিছন পিছন চলতে স্তর করে দিলকি 

মতলবে তা সেই জানে । এত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে তাকে উপলক্ষ্য করে 

হয়ে গেল তা সেই ভন্রলোকটি মোটেই জানতে পারলেন না। 

আপন মনেই তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে কাগজে 

মোড়া কি একট। তার মাথার উপর এসে পড়ল। গোবর কি বিষ্কা-_ 
তাঠিক বোঝা গেল না। ভবেতা তার গাল বেয়ে নেমে এসে তাত 

জামার অনেকখানি নই করে দিলে। ভত্রলোকটি চমকে উঠে উপর 
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দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, “দেখতো, দেখতো, যত বেল্লিক সব। কানে 

বিড়ি গৌজ' মুসলমান কয়জন ভত্রলোকটির পিছিন পিছন আসছিল। 
হঠাৎ তারা থমকে দাড়িয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ভক্রলোকের 

অবস্থা পরিলক্ষ্য করে বলে উঠল, এ কেয়া তাজ্জব, ছো। ছো। ছে । 

এ কোউন কিয়া রে? সামনের ফলের দোকান থেকে একজন 

আধা ভত্রলোক হিন্দৃস্থানী লাফিয়ে পড়ে বলল, আপনাকে তো বড় 
মুক্কিলে ফেলিয়েছে। হাপনি পানি লিবেন তো আসেন এহানে |” 

দেখতে দেখতে সেখানে বড় রকমের একটা ভিড় জমে গেল । কোথা 

থেকে আবার আর একজন শুভাকাজ্ষী এক বালতি জল এনে তার 

জাম] কাপড় কতক কতক ধুষে দিষে বললে, 'বাবুজী ! মাথা সে 

একটু লীচু করেন। হা'মি সে বেশ করে ধৃউয়ে দিই। হা।পনি ভদ্দর 
লোক আছেন মশয়। দলের প্রথম ব্যক্তিটি ভদ্রলোকের পিছনেই 

ধঈাড়িয়েছিল, সেই সঙ্গে আমিও সেখানে ছিলায়। জল ঢালতে 

ঢালতে সেই শুভাকাজ্মী লোকটি এ প্রথম ব্যগ্িটিকে চোখ টিপে 

ইশারা করে ভত্রলোকটিকে শুধাল, হাপনি সে আউর একটু লীচু 
হবেন । হামি সে হাপনাকে বেশ করে-- 

ভদ্রলোকটি দ্বিরুক্তি না করে মাথাটা আরও একটু নীচু করলেন। 
নীচু হবামাত্র প্রথম ব্যক্তিটি ছুটে এসে একটা রেজার ব্লেড বার করে 
ভদ্রলোকের বুক পকেটের তলায় খানিকটা বেমানুম কেটে দিল। 

তারপর ব্লেডটা ফুটপাতের উপর ফেলে দিয়ে ছুটা মাত্র আঙ্লের 

সাহায্যে নোটের বাগ্ডিলটা পকেট থেকে বার করে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে 
মিশে গেল। 

এ ধারে কিন্ত জল ঢালার পাপা সমানে চলছিল । মাথা ভাল 
করে জল দিয়ে ধুয়ে ভত্রলোক কৌচার খুণ্ট দিয়ে চুলগুগা মুছে 
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ফেপছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তার পকেটের দ্বিকে নজর পড়ায় 

তিনি চমকে উঠলেন। মুখ দিয়ে তার আর কথা বার হুল না, 
অক্ফুট আর্তনাদে তিনি তখুনি রাস্তার এ ফুটের উপর বসে পড়লেন । 

যে লোকট1 এতক্ষণ তার যাথায় জল ঢালছিল, সে একটু ব্যস্ত 
ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, কি মশাই ? আউর জল ঢালবে নাকি? 

এখন' হাপনি উমন করছেন কেন?” ভত্তরপোকটি এইবার চীৎকার 
করে উঠলেন, আরে! হামরা সর্বনাশ হো গিয়া। পুলিশ 

বোলাও, পুলিশ বোলাও।” এতক্ষণে একজন বাঙ্গালী যুবক তার 
নিকট এগিয়ে এসে বললেন, “কি, পকেট মেরেছে বুঝি ? তাতো 
মারবেই, অমন জায়গায় রাখে? সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন সে- 

দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকেও বাঙ্গালী বলে যনে হু'ল। তিনি 
বেশ বিশেষজ্ঞের মতই তার মত বলে গেলেন, ও মশাই ওর 

নিজের টাকা নয়। নিজের টাকা হলে ওরকম জায়গায় রাখে? 
পুলিশ শুনলে এ কেস লেবেই না! অপর আর একজন সেই সময় 

বলে উঠল, 'আর পুলিশ ডেকে কি হবে। ও আর পেয়েছেন, 

বাড়ি যান মশায়। আর ঝামালা করবেন ন1।” শেষ কথা বলে গেল 

একজন মাড়োয়ারী। ভিড়ের ভিতর থেকে ভত্রলোকটিকে সম্বোধন 

করে ভাঙ1 ৰাঙুলায় তিনি বললেন, হাপনি মশয় বোকা লোক 

আছেন। এ কলকাত্তা শহর । বড় বড় কাজ কারবার হেনে হয়। 

বোকা লোকের হেনে থাকা কামই লয্ম। বুঝলেন মশায় ?” 
এইবার এল এখানে একজন বাঙালী ছোকরা । সে বোধ হয় 

কোন কলেজের পড়,য়! হবে । বই হাতে করে সেই পথ দিয়ে আসছিল 1 

ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে হ্শাই ?” 
ভিড়ের ভেতর থেকে দলের একজন ছোকরাকে একটা ধাকা দিয়ে, 
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বলে উঠল, “ও কিছু লয়। সরে পড়েন মশয়, আপনিও সরে পড়েন | 
এর পর সকলে মিলে ছোকরাটিকে ধা! দিতে দিতে একেবারে কুড়ি 

পঁচিশ হাত দুরে নিয়ে গিয়ে ফেল্পে। আর ছোকরাটি সামলে নিয়ে 
ঠিক ভাবে ফীড়াবার আগেই ভিড়ের লোকগুলা এক-একজন এক- 
এক দিকে সরে পড়ল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তাদের কাউকে 

আর সেখানে দেখা গল না। 

উপরের কাহিনী কয়টি হ'তে এই পকেটমার বা! গাঁটকাটাদের 

আভ্যন্তরিক সংগঠন ও কার্ধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণ] করা যায়। 

এই অপকর্মের অব্যবহিত পরে যে সকল সন্দেহজনক ব্যক্তি দরদ 

বা সহানুভূতি দেখায় তাদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে অনেক সময় 

এই সব চুরির কিনার! হয়ে যায়। এইবার এই পকেটমারদের অপর 
আর একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক। এ বিষয়ে নিয়ের বিবৃতিটি পড়ে 

দেখুন। এই পিকপকেটদের এক এক দ্বলের কার্ষপদ্ধতি এক এক 
রকমের হয়ে থাকে । এই পৃথক পৃথক কার্ষপদ্ধতি হ'তে এদের কোন 

দলটি কোন অপকর্টি করেছে তা বলে দেওয়া যায়। 
“আমি শহরের একজন পুরানো! পিকপকেট হুজুর। সেদিন 

এক ছোকরা সাকরেদকে নিয়ে পথ চলছিলাম। আমার পরনে 

ছিল চোত্ভ বিলাতী হুট । তাছাড়া দেখছেন তো. আমার রঙটাও 

একটু কটা। আমার সাকরেদটি হঠাৎ একজন ছোকরা পথিকের 
পকেট থেকে ব্যাগটা! টেনে বার করে নিল। ছোকরাটিকে সে যতটা 

অসাবধান মনে করেছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ততটা! অসাবধান সে ছিল 

মা। ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গেই আমার শিষ্যের হাতটা চেপে ধরে 

চেচিয়ে উঠল, 'চোর--চোর 1” আমার চেলা একটা ঝটকান মেরে 
ছোকরাটির হাত হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উধ্ব্বাসে দৌড় দির। 
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ইতিমধ্যে আমার অপর কয়জন সাকরেদও সেখানে এসে হাজির 

হয়েছে । সমবেত জনতার সঙ্গে পানা দিয়ে তারাও “চোর--চোর” 

বলে বন্ধুর পিছন পিছন ছুটে চলল। উদ্দেশ্য স্থৰিধা! মত তাকে 
জনতার হাত হ'তে উদ্ধার করা । কয়েকজন সাইক্রিস্ট তখন এই পথ 
দিয়ে যাচ্ছিলো । ভারা জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে আমার 

লোকটিকে ধরে ফেললে । আমিও এতক্ষণে ছুটতে ছুটতে এসে বাম 

হাতে তার গলাটা টিপে ধরলাম । তার পর ডান হাত দিয়ে তাকে 

কয়েকটা চড় কসিয়ে বলে উঠলাম, 'শালে হামরা পকেট তুম্ মারেগা । 

লে আও হামর! রুপেয়া, ব্রাডি সোয়াইন। সাকরেদটি তখন 

ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সকাতরে বলে উঠল, 'লিজিয়ে আপ 
সাব, আপকো কপেয়া। হামকো পুলিশমে মাত দিইয়ে। হাম 
এইসেন কাম আউর নেহি করেগা। এর উত্তরে আমি চেঁচিয়ে 
উঠে তাকে বললাম, চোপরাও। আলবৎ তুমকো পুলিশমে দেগা। 

এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি! দৈবক্রমে একখানি ট্যাক্সি এই পখ দিয়ে 

যাচ্ছিলো । আমি সাকরেদের চুলের মূঠিটি ধরে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে 
নিয়ে--উভয়েই আমরা সরে পড়লাম। আমাকে সাহেব দেখে 

রেউ আর আমার সঙ্গ নিল না। আসল করিয়ার্দী হাপাতে 

হাপাতে 'অকুস্থলে পৌছানোর আগেই আমরা বামাল সহ সরে 

পড়ি।” 
শহরের বিভিন্ন এলাকা এরা বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ করে 

নেয়। বাস ধাম আদি পরিবহন সম্বদ্ধেও ইহা প্রযোজা। কারুর 

এলাকা মৌলালী হতে শ্যামবাজারের বাস বা হাম রুট্। 

কোনও দলের এলাক! মৌলালী হতে ধর্মতল পর্যস্ত বাস বাহীম রুট 
ইতাদি। 
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এই পিকপকেটদের কার্ধপঞ্ততি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি 

নিম্নে উদ্ধৃত করা ষাক। 

“আরে মশাই ! আমি ওদিন ক্যানিং স্ট্রিট, দিষে যাচ্ছিলাম । 
এই ছেলেটা আষার পায়ে পা বাধিয়ে সটান শুয়ে পড়ে কেদে উঠল। 

আমি যনে করলাম সত্যিই পড়ে গেল বুঝি । আমি হাতধার একে 

উঠাতে যাচ্ছিলাম । আমি সবে মাত্র একটু নীচু হয়েছি, অমনি 
'এক বেটা কোথা থেকে এসে আমার পকেট থেকে রুমালটা তুলে 

নিয়ে দে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ব্যাপারটা আমি বুঝে 
নিলাম । আর তখুনি আমি ধরে ফেললাম এই ছেলেটাকে ।” 

এই পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বদ্বে অপর আর একটি কাহিনী 

নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল। 

“রাত তখন প্রায় দশটা বেজেছে। রাস্তা দিয়ে আমি অগ্রসর 
হচ্ছিলাম। এমন সময় একটি কঠিন বস্ত আমার পায়ের উপর 
গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম যে সেটি কোনও ভ্রব্য 
নয়। সেটা ছিল একটা জলজ্যান্ত মান্ধুষ। লোকটা ততক্ষণে আমার 

পায়ের উপত্ব পড়ে গোঙুরাতে শুর করেছে । আমার মুখ দিয়ে বার 

হয়ে এল, কিরে বাবা ! লোকটা মাতাল নাকি? লোকটা এইবার 

ছুই হাতে আমার পা ছট। জড়িয়ে ধরে কেদে উঠে বলল, 'না, 

বাবা! আমি একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। তবে একটু বেশি 
খেয়েছি--এই যা। আঁপনি দয়া করে যদি একটা রিক্সা ডেকে দেন। 

মাইরি বাবা” 

মানুষটাকে দেখলে ভত্রলোক বলেই মনে হয়? শুধুতাই নন্।সে 

ধনী লোকও বটে। সোনার বোতাম ও রিস্টওয়াচ তো আছেই, 
তাছাড়া একটা হীরার আগটিও তার হাতে দেখলাম। এইরূপ 
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অবস্থায় তাকে ফেলে গেলে তার বিপদ ঘটতেও পারে । কিছুক্ষণ 
চিন্তা করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাড়ি কোথায় ? 

আপনার বাড়ি কদর এখান থেকে? শান্তভাবে আসেন তো 
পৌছে দিতে পারি।' ইতিমধ্যে একটা রিক্সাও সেখানে এসে গেল। 
আমি জোর করে মাতালটিকে রিক্সায় তুলে দ্িই। কিন্তু মাতালটা 

আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না। সে ফু"পিয়ে ফুপিয়ে কাদে আর বলে, 

'তুমি আমার বাপ ভাই। এই কাকুড়গাছির মোড়ে একটু পৌঁছে 
দাও? ইত্যাদি । ইতিমধ্যে আরও দুই একজন লোক সেখানে জড় 

হয়েছে। সকলে মিলে তাকে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে আমায় অনুরোধ 
জানায়। এরপর আমি রিক্সায় উঠে মাতালটির পাশে বসে পড়ি 

একরকম বাধ্য হয়েই । "ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করে পথের উপর রিক্পা 

ছুটে চলল। কিন্তু এ মাতালট৷ কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে চায় না। 
কখনও সেঠেলে দাড়িয়ে উঠে। কখনও বাসে নেতিয়ে পড়ে। 

কখনও ব1 ছুই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে । এমন বিপদে আমি 

জীবনেও পড়িছনি। কাকুড়গাছির মোড়ে এসে কিন্তু লোকট। শান্ত 

হয়ে উঠল। ছোট একটা হই তুলে সে বলে উঠল, “বাঃ, বেশ 
হাওয়া বইছে তো ! আরে, আপনি কে মশাই ! এপ্যা, কে আপনি? 

এই রিক্সা, এই রোকো।। বেশ বোঝা গেল লোকটার নেশা 
কেটে গেছে । প্রকৃত বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রিবা থেকে 

নেমে পড়ে একটি দশ টাকার নোট আমার হাতে বকশিস্ স্বরূপ 

গুজে দিল। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ ধন্যবাঙ্গের সহিত তার এই 

দান প্রত্যাখ্যান করি। এআর পর লোকটা শিশ, দিতে দিতে রিল্লা 

ভাড়া না টুকিয়েই সামনের একট! চায়ের দোকানে 'ছুকে পড়ে । 
এদিকে রাত অনেক হয়ে গিয়েছে । মাভালটার পিছন পিছন অর 
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মি কর] নিরর্থক । রিক্সা! ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিতে মনস্থ 

রে হাত উঠাতেই|ুলক্ষ্য করলাম, আমার বুক পকেটটা কাটা-_ 
এবং আমার ব্যাগ সমেত সমূদয় অর্য অপহৃত হয়েছে । এর পর 

আমি দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি, কিন্তু ততক্ষণে সে সেখান 
থেকেও4উধাও হয়েছে । আমি আর তাকে ধরতে পারি নি। আমি 
বুঝতে পারি যে: আসলে লোকটা মাতাল নয়। সে একজন ওস্তাদ 

পপিকপকেট মাত্র এবং এও বুঝতে পারি যে, তার দলের লোকরাই 
মাতালটাকে বাড়ি পৌছবার জন্যে আমায় অন্নরোধ জানিয়েছিল ।” 

কিছুকাল "পুর্বে ঝিনঝিনিয়া নামক এক রোগের কথ। শুনা 

গিষেছিল। এই রেগে আক্রান্ত হলে মানুষ নাকি হঠাৎ অজ্ঞ।ন 

হয়ে পড়ত। ঘর্দিও কিনা এই রোগ সংক্রান্ত সকল কাহিনীই ছিল 

কল্পিত ব৷ গুজব মাত্র। এই সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ এক পথিককে 
বেছে নিয়ে তার মাথায় জল ঢালতে শুরু করেছে “ঝিনঝিনিয়া হয়েছে” 

এই কথ বলে এবং তারপর তার পকেট থেকে তার অর্থ অপহরণ 

করেছে, এইরূপ অনেক কাহিনীও এ সময শুনা গিয়েছে । এই 

“ধরনের আর একটি কাহিনী সন্বদ্ধে নিয়ে বলা যাক্। 

৪ “রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা পকেটভারী লোক যাচ্ছিলো । হঠাৎ 

আমরা তার কাছে ছুটে যাই। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠে 
-_-এই পড়ে গেলেন বুঝি? আমাদের অপর আর এক বন্ধু ভত্র- 
লোককে বলে উঠে_-অত কাঁপছেন কেন ? ওঃ, চোখ ছুটে! আপনার 

বড্ড লাল হয়েছে। এর পর তন্তরলোককে আর কোনও বূপ উত্তর 

দিবার অবকাশ ন৷ দিয়ে তার গলার কম্ফর্ট ও গায়ের জামাটা খুলে 

দেয়। এর পর'ভাকে আমরা বাতাস করতেও শুরু করি। এদিকে 

অ-২--১৬ 
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রাস্তায় ভিড় জমেযায়। কিন্তু কেউই ভিতরের আসল ব্যাপারটি 

বুঝতে পাচর না। ইত্যবসরে আমাদের একজন ভদ্রলোকের পকেট 

হ'তে যাবতীয় অর্থ অপহরণ করে সরে পড়ে এবং কিছু পরে আমরাও 
এরূপ ভাবে সরে পড়ি । সেখানে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই সকল 

কাষ লমাধা করা হয়।' 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পিকপকেটদের মধ্যে যে পকেট কাটে, 

সে কখনও বামাল তার সঙ্গে রাখে না। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি অপর 

এক ব্যক্তির সাহাষ্যে পাচার [7555 ] করে দিয়ে থাকে। এই 

হাত সাফাই-এর কার্ধে এরা সকলেই স্থদক্ষ থাকে। এই কারণে 

এই ব্যক্তি অকুস্থলে ধরা পড়লেও তার কাছে অপহৃত ত্রব্য বা অর্থ 

প্রায়ই পাওয়। যায় না। পুর্বে এরা পকেট বা গাট কাটার উদ্দেশ্যে 

বোতল ভাঙা কাচ ঘষে একপ্রকার ক্ষুরধার ছুরি তৈরি ক'রত। 

কিন্ত আজকালকার পিকপকেটরা চাকু ব্যবহারও করে না, এরা 
সকলেই এখন রেজার ব্লেডের সাহায্যে পকেট কেটে থাকে । এদের 

একজন দলের লোকের স্থবিধার জন্তে এক বাগ্ডিল রেজার ব্লেড সহ 

রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে থাকে এবং একটি অপকার্য সম্বাধ! হওয়ার 

পর অপর কার্ধের জন্তে সে তৎক্ষণাৎ আরেকখানি ব্রেড দলের 

লোকদের সরবরাহ করে দেয়। এরা ছুইটি আঙ্লের সাযায্যে পকেট 

কাটা সমাধা করে; পিকপকেটরা আঙ্মলের ফশক দিয়ে ব্রেডটিকে 

নিম্নে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে এ ছইটি আঙলের সাহায্যেই নোটের 

বাগ্িলাদি পকেট হ'তে বার করে নেয়। এইজন্য এক একটি ব্লেড 

দ্বার মাত্র একটিবার পকেট কাটা চলে। কারণ অকুস্থলের রাস্তা 

হতে নিক্ষিপ্ত ব্লেডটি পরবর্তী অপকর্মের জন্ঘে উঠিয়ে নেওয়! তাদের 
পক্ষে এর সময় আর সম্ভব হয় না। 
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এইবার পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্ত! সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা 
করাষাক। এ সম্বন্ধে জনৈক পিকপকেটের নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধান- 

যোগ্য । এই বিবৃতিটি পকেটমারদের মনত্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেয়। 

“পকেট মারার পূর্বে আমরা মান্ুষাক জোরে একটা ধাকা দিই 

এবং এর পরেই আমর! তার পকেটট। কেটে ফেলি। ফলে পকেট 
কাটার জন্তে ছোট ধাক্কাটি সেআর অনুভব করে না। মান্তষ তখন 

( বড় ধাক্কার কথাই ভাবে এবং অসাবধানে পথ চলার জন্যে আমাদের 
গাল পাড়ে। এক কথায় বড় ধাক্কাব আওতায় ছোট ধাক্কাটি আর 

অনুভব হয় না। এছাড়া আমাদের কেউ কেউ পকেটে একটা 

টোক! মেরেই বুঝতে পারে যে লোকটার পকেটে নোট কিংবা 

কাগজ আছে । 

উপরের কাহিনী হতে বুঝা যাবে যে, পিকপকেটদের স্পর্শ বোধ 

[ 10401) 5৩।158119) ] অত্যধিক । ইহ| তারা অভ্যাস ও স্বভাব- 

গতভাবে অর্জন করে। এদের নিয়ে যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা আমি 

এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি । 

উপরে দলবদ্ধ পিকপকেটদের কথাই বল। হয়েছে । কিন্ত এ ছাড়া 
একক পিকপকেটও দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ রেল, স্টিমার ও 

পোস্ট অফিসের ও ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে ভিড়ের মধ্যে এসে পকেট মেরে 
থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে এরা 

ফরিয়াদীদের অন্ুনরণ করেও তাদের পকেট কেটে থাকে । এদের 

কেহ কেহ ভিড়ের সময় বাস ও ট্রামে উঠেও পকেট মেরেছে। 

হাটে ও বাজারে এবং মেলাতেও এদের গতিবিধি দেখা যায়। 

ইামে ও বাসের পাদ্দানিতেই অপকর্মের স্বিধার জন্যে এরা অধিকক্ষণ 
দাড়িয়ে থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ত্রামের বা বাসের কোনও 
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কোনও কন্ডাকটারের মহিত এদের যোগসাজস থাকে । কয়েকটি 

সঙ্গত কারণে এইরূপও কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তবে ইহা সকল 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে করা সমীচীন হবে না। 

কোনও কোনও তদ্রবেশী পিকপকেট শালের জোড়া গায়ে বা 

গরদের পাঞ্রাবি পরে ট্রামে উঠে কোনও যাত্রীর পাশে এসে বসে। 

তার হাতের দামী ঘড়ি ও হীরার আউটিটা দেখে যাত্রীটি সসন্ত্রমে 

তাকে তার পাশে বসতে সাহায্যও করে। এর পর নানা কথায় 

যাত্রীটিকে অন্যমনস্ক করে পিকপকেটটি বেমালুম তার পকেটটি খালি 

করে নেমে পড়ে । এ সন্বদ্ধে কোনও এক মামলার ফবিষাদীর বিবৃতি 

নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল। 

“আমিএদিন উ্রামে বসে আছি। এমন সময় চোস্ত বিলাতি 

স্কট পরা এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলেন। এর পর 

টুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট দি টাইম- 
প্লিজ. ? আমি আমার হাতের ঘড়িটি তুলেধরতেই কখন ষে তিনি আমার 

পকেটের ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছিলেন তা আমি টেরও পাই নি।” 

এই সকল পিকপকেটর] প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে থাকে 
এবং এদের কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্তে দুই একটা ইংরাজি 

বুক্নিও শিক্ষা করে। এরা হিন্দি ভাষা ও বাংলায় কথা বলতে 
পারে। এদের কেহ কেহ চোস্ত উদ্ও বলতে পারে। এই পিঁক- 

পকেটদের চাপ-জ্ঞান অত্যত্তরপ অধিক। কতখানি চাপ দিলে শুধু 
পকেটের উপরটা কাটবে, নীচের জামা বা গাত্রচর্ম কাটবে না প্রখর 

কাইনেোক্ সেনসেসনের সাহায্যে তা তাদের বেশ ভাল রকম জানা 
আছে। অধুনাকালে অনেক ভত্রঘরের বাঙালী পিকপকেটও শহরে 

দেখা যাচ্ছে। 
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এদের সময়ের পরিজ্ঞান থাকে অভীব তীত্র। কোনও এক 

পরিস্থিতি ৃষ্টি করার এক সেকেও্ড পরে বা পূর্বে পকেট মারলে তারা 
ধরা পড়তে পারে। এইজন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 
পকেট কেটে থাকে এবং এই জন্য তারা ধরাও পড়ে না। আমি 

কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের মনস্তত্ব বিভাগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে 

পরীক্ষা করে দেখেছি যে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল তথা সময়ের 
| পরিজ্ভান [ 1২৬৪০০17100 ] অতীব প্রখর। 

পূর্বকালে এই পিকপকেটরা কলকাতায় কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তা 
নিমের কাহিনীটি হ'তে বুঝা যাবে | 

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা । এই সময় কলকাতার মধ্যাংশে 
বহু বড় বড় বস্তি বিদ্যমান ছিল। কলকাতার এই বস্তিসঙ্কুল 
অংশের সহিত গহন বনানীর তুলনা করা চলত, কারণ এই বস্তির 
বাসিন্দাদের সহিত শহরের ভদ্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা কমই পরিচিত 
ছিলেন। এই সকল ঘন বস্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধিগণ 
নির্ভয়ে তাদের স্ব স্ব ডেরা স্থাপন করতে পারত। 

এই সময় কোনও এক ধনী ব্যক্তির পকেট হ'তে একটি রুপার 
ঘড়ি চুরি যায়। এই ঘড়িটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুকরূপে 
পেয়েছিলেন। এই জগ্যে ঘড়িটির উপর ত্বার বিশেষ দরদ আছে-_ 
এই বলে তিনি কোনও এক উধবতন অফিসারের নিকট কেঁদে পড়লেন । 
উধ্বতন অফিলারটি সব কথ শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে থানার ভার- 
প্রাপ্ত অফিসারকে যেরূপেই হোক গ্রত্রব্টটি উদ্ধার করবার জন্তে 
অনুরোধ করেন । এই সময় এ অঞ্চলে বড়মিয়া নামক এক ব্যক্তি 
পিকপকেটের সর্দার রূপে পরিচিত ছিল। থানার ভারপ্রাণ্ অফিসার 
তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন, “বাপু! যে রকমেই হোক এই 



অপরাধ-খিজ্ঞীন ২৪৬ 
£* ] 

ঘড়িট। তোমায় উদ্ধার করতে হবে।” পিকপকেট সর্দার রাজি হয়ে 

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাস! করলে, 'আচ্ছ!! আপনার ঘড়িটি কোথায় 

অপহৃত হয়েছিল” উত্তবে ভদ্রলোক তাকে বললেন, 'আজ্ঞে 

সিছুরে পটির মোড়ে । ওঃ আমি বুঝেছি, তবে আসেন আমার 

সঙ্গে । এই বলে পকেটমাণ সর্দার তাকে একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ির 

মধ্যে তুলে তার চোখ দুটো পুরু কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। 

এর পর ঘোড়ার গাড়িটি একটি বিরাট বস্তির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালে 

ভদ্রলোকের চোখের বন্ধন খুলে দষে তাকে একটি প্রকাণ্ড হলঘরের 

মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ভত্রলোকটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, এ 

হুলঘরের মাটির দেওয়ালে উপর সোনার ও রুপার বহু মূল্যবান 
ঘড়ি পাকাটির পেরেকের উপরে সারি সারি টাঙান রয়েছে । হুঠাৎ 

তার লক্ষ্য পড়ল একটি মূল্যবান সোনার ঘঞ্চির দিকে। ঘড়িটির 
একাংশে একটি হীর! ও কয়েকটি মুক্তা বসানে। ছিল। ভত্রলোককে 

হুতবিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে পিকপকেট সর্দার বলে উঠল, 
“কৈ বাবুসাব ! এর মধ্যের কোন ঘড়িটি আপনার ? এর মধ্যে সেটা 

আছে? আপনি বেছে নিন।' প্রলুব্ধ হয়ে ভদ্রলোক এ মুক্তা ও 

হীরা বসানো ঘড়িটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আজ্ঞে! 

এ ঘড়িটাই হচ্ছে আমার! এ'্|, এ আপনি বলেনকি? তা 

তাই না”কি? ক্রুদ্ধ হয়ে পকেটমর সর্দঘর এবার উত্তর দিলে, 
'আজ্রে, না! ওটা আপনার ঘড়ি নয়। আপনার হচ্ছে কোণের 

দিকে ঝুলানো এ রুপার ঘড়িটা। আপনি দেখছি আমাদের চেয়েও 

বড় অপরাধী ও লোভী ব্যক্কি। আহ্ুন। আপনি চলে আস্ন 

শীগগির। আপনার উপযুক্ত শাস্তিই আপনি পেয়েছেন। এর পর 

পকেটমার সর্দার পুনরায় ভদ্রলোকের চোখ ছুটে] বেঁধে দিয়ে ঘড়িটা 



২৪৭ পকেটমার 

তাকে ফিরিয়ে না দিয়েই ঘোড়ার গাড়ি করে তীকে চৌমাথা পর্যন্ত 

পৌছে দিয়ে চলে যায়।” 
অধুনাকালে কোনও কোনও পকেটমার দলবলপহ ট্রামে উঠে 

ডান হাত দ্িষে উপরের রড. বা ডাগ্ডা ধ'রে ঈপ্পিত শিকারের 
[ ৬1০0/) ] কাধের উপর এ হাতের বাহুন্যস্ত করে। এই ভাবে 

বার ধমন্ীর সহিত শিকারমন্ ব্যক্তির কাঁধের ধমনীব সংযোগ স্থাপন 

করে রক্রসঞ্চালন হতে বুঝতে চেষ্টা করে এ শিকার” ভদ্রলোক কখন 
অন্থমনস্ক হয়ে গেল। ইহা! বুঝা মাত্র সে ইশারায় সাথীদের জানিয়ে 

দেয় যে ভিড়ের মধ্যে কাজ হাসিল করার সময় হযেছে । বল! বাহুল্য 

যে এইরূপ সংযোগ স্থাপন করার পর সর্দারজী সন্দেহ এড়াবার 

জন্থ তার নুখটি সর্বদাই শিকারমন্ত ব্যক্তির বিপরীত দিকে ফিরিয়ে 
রাখে । 

এই পিকপকেটদেের কার্ধকরণ সন্বন্ধে নিয়ে একটি পকেটমার- 

প্রধানের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। 
“স্কুল কলেজ ও অফিসে যাবার সময় বাসে বা ত্রামে উঠে আমরা 

লেডিস সিটের পিঁছনে এসে ধ্াড়াই । এই লেডিস্ সিট উঠা-নামার 

দরজার নিকটে থাকলে আমাদের আরও স্থবিধে। আমরা লক্ষ্য 

করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সম্স্ত, উৎফুল্প 
কিংবা ভাবে বিভোর থাকে। এই হযোগে সারা গাত্র আলোয়ান 

আবৃভ করে তাদের পাশে ধাড়ালে এরা অন্তমনস্কভাবে ঘড়িশ্তদ্ধ হাতটা 

আমাদের আলোয়ানের ভিতরেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে ৷” 

এরা ডান হাতের বাই ভ্বার! মানুষকে ধাকা দিয়ে বাম হাতটি 

ডান হাতের তল! দিয়ে এগিয়ে নিষে মানুষের পকেট কাটে । এদের 

কেহ কেহ ছুইটি আঙলকে কর্তনক্ষম কাচির গ্ায় করে লোকের পকেট 
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হতে দ্রব্যাদি তুলে নেয়। এদের কেহ কেহ হাতের প্রথম ও দ্বিতীয় 
অঙ্গুলি একদিকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুপি অপর দিকে রেখে 
এইরূপ কাচি তৈরি করেছে । কখনও কখনও এরা প্রথম ও দ্বিতীয় 

আঙ্লের দ্বারা কাচি তৈরি করে তার্দের বাকি অঙ্গুলিগুলি মুঠির 

আকারে বুড়া অঙ্গুলি সহ হাতের ধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে । এদের কেহ 

কেহ আঙ্ল বা ব্রেসলেটের মধ্যে ক্ুত্রাকার ছুরিকা নুক্ধায়িত রেখে 
পথ চলে। অর্ধঅঙ্গুলির হ্যায় বাঁকানো ক্ষুদ্র ছুরিকা এদের 

কেহ কেহ জিহ্বার তলদেশে রেখে থাকে ৷ সাধারণতঃ এরা দোকানে 

বাব্যাঙ্কে গমন ক'রে দেখে কেউ টাকার লেনদেন করল কি'না। 

তারপর তারা তাকে অনুসরণ করে স্থবিধাজনক স্থানে ও মূহুর্তে তার 
পকেট খালি করে। 

[এরা পলায়নের জন্য অলিগলি ও লুকানো স্থানের খবর 

রাখে। ছোট্ট একটি টিবি বা আবর্জন! স্তূপের পিছনে লুকাবার 
কায়দা কান্নও এর! জানে । বন্ধু ভাবাপন্ন এবং নিলিগ্ড ও ভীতু 

লোকদের বসতির মধ্য দিয়ে এর পলায়ন করে । ] 



ছিনক ঢললি 

ছিন্নক চোর বা ছিশ্চকা চোর নির্বল চৌর্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত সরল 

চৌর্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ । এদের দূলে দুই বা তিনজনের 

অধিক ব্যক্তি প্রায়ই যুক্ত থাকে না। সাধারণতঃ এরা এককই একইরূপ 

পদ্ধতিতে একই অপকার্ধ করে থাকে । এই সব ছিন্নক চোরেরা 

শহরের রাস্তায় রাস্তা ঘুরে বেড়ায়, এবং স্থবিধামত নারী ও শিশুদেব 
গল] ও বাছ হতে তাবিজ, হার আদি অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। এদের 
ইতরাজিতে বলা হয ন্ব্যাচার [9981076 ]| পূর্বে এর! অলঙ্কারাদি 

টেনে ছি'ড়ে'নিয়ে ছুটে পালাত, কিন্তু অধুনাকালে এই কার্ধে এর! 
কর্তন যন্ত্র %1৩ ০৫৮০ ] ব্যবহার করে থাকে। এতদ্বারা নিমেষের 
মধ্যে অতি সহজে তারা ভাদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হয়। কর্তন 

যস্ত্রাদির প্রতিকৃতি অনেকটা প্লাস [91৯ ] বা সশাড়াশশীর মত দেখতে 
হয়। এর মুখে কিন্তুর্দাতের বদলে কাচির মত ধার থাকে । এরূপ 
বহন 'কাচির ডশাটাতে উহার ফলঘ্বয় উঠানে! নামানোর স্থবিধার্থে 

শ্প্িঙ যুক্ত থাকে । ইহা! একটি অতি সাধারণ কর্তন যন্ত্র মাত্র। এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত বিবরণ নিশ্রয়োজন | এই মকল ' অপরাধী অত্যন্তরপ 

ধূর্ত হয়। এই সম্বন্ধে কোনও এক ছিন্্রক চোরের একটি বিবৃতি নিয়ে 
উদ্ধত হল। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূণপে প্রণিধানযোগ্য। 

“অপকর্মের হ্থবিধার জন্যে আমরা এক অদ্ভুত উপায়ে গালের 
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কসির মধ্যে থলি বানাই । ছোট ছোট হুড়িতে চুণ মাখিয়ে সেগুলি 
গালের কসিতে পুরে কসির মধ্যে ফুটা করি। চুণের দ্বারা গালের 

ভিতরকার ছাল ক্রমান্বরে ক্ষয়িত হয়ে ছিদ্র তৈরি হয়। এর পর এই 
ছিদ্রের মধ্যে আরও বড বড় হুড়ি পুরে ছিন্তরটি বড় হতে আরও 

বড় করে উহাকে একটি গুপ্ত থলি বিশেষে পরিণত করি । গহনা বা 

অর্শাদি ছিনিয়ে নিয়ে উহা] আমর? তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলি। সাধারণতঃ 

লাকে মনে করে আমরা এগুলি গিলে ফেললাম । আসলে কিন্ত 
গুলি আমরা গিলে ফেলি না। আমর] এগুলি গালের ভিতরকার 

ণথলির মধ্যে লুকিয়ে ফেলি ।, এই কাবণে এক্স-রে" করেও কেহ 

আ'মাদেব উদরে কোনও দ্ব্যাদির চিহ্ন দেখতে পায় না।” 

শহরের পুলিশ এই সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তারু করে প্রথমেই 

এদের গলদেশের ্ সব থলির সন্ধান করে। গণ্ডের ছুই দিকে 
অঙ্গুলির দ্বারা ঈষৎ চাপ দিলেই এরা থলির মধ্যে রক্ষিত ভ্রব্যাদি 
উগরে ফেলেথাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা অপহৃত দ্রব্য যে 

গিলে না ফেলে তাও নয়। বহুবার এক্স-রে [ ১7২8 ] ছারা ইহা] 

প্রমাণিতও হয়েছে । এইরূপ অবস্থায় জোলাপ দিলে এ ত্রব্য বিষ্ঠার 

সহিত বার হয়ে আসে তবে এইরূপ ছিন্নক চোরের সংখ্যা খুব 
কম। এই সব অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নিয়ে অপর আর একটি 
বিবৃতি উদ্ধত করা হল। 

“অপকর্ষের সময় আমাদের কেহ কেহ বিশেষ ধরনের পোশাক- 

পরিচ্ছদে সঙ্জিত থাকি। নিম্নে আমরা একটি ইজের বা পাতল। 

পাতলুন পরি এবং উপরে একট! লুঙ্গি পরি। পাঞ্জাবির উপর 

একটা কোটও চাপাই। অপকার্ধের পর তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে 

বেরিয়ে এসে আমরা ভাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গি খুলে ফেলে অকুস্কলে 
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ফিরে আমি । এইজআ্সবস্থায় আমাদের দেখে ফরিয়াদি এবং আশে- 

পাশের কোনও লোকেই আর আমাদের চিনতে পারে না। কাবণ 

তাদের দৃষ্টি থাকে লুজ্ি পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে । এ সময় 

পাতলুন ও পাঞ্জাবি পরা ব্যক্তিদের দিকে তার। ফিরেও তাকায় না।' 

এদের কোনও কোনও দল গঙ্গার ঘাট, মন্দির বা প্রমোদগৃহের 

পথে ওৎ পেতে অপেক্ষ। কবে। বিশেষ করে এরা প্রাচীনপন্থী 

মহিলাদ্দেরই শিকাররূপে বেছে নেয়। কারণ এই ভদ্রমহিলারা 

আদালতে সাক্ষ্য দিতে ষেতে রাজি হন ন।| মাড়োযারী মহিলাদের 

সম্বষ্ধে ইহা! বিশেষপে প্রযোজ্য । এতে নাকি তাদের ইজ্জতহানির 

আশঙ্কা থাকে। 

এই ছিগ্নক চে।রদের কার্ধকল[প সন্বন্ধে অপর দুইটি বিএতি নিয়ে 

তুলে দ্রিলাম। বিবৃতি দুইটি হতে এদের কার্ধধ।র] সম্বন্ধে সম্যকণপে 
বুঝা যাবে। 

“আমি মশাই অমুক বাবুর বাড়ির একজন চাকর। মনিবের 

খোকাকে নিয়ে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলাম । এই সময় এই ভত্রবেশী 

অপরাধীটিও সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি এমন ভাব 

দেখালেন যেন খোকাকে তার ভাল লেগেছে । সামনের দোকান 

থেকে খোকার জন্তে তিনি লজেন্সও কিনতে চাইলেন। তিনি সন্বেহে 

আমার কোল হতে খোকাকে তুলে নিলেন এবং আমার হাতে একটা 
আধুলি গুজে লজেন্স আনবার জন্তে দিলেন। দোকান থেকে লজেন্স 

কিনে ফিরে এস দেখি যেখোকা রাস্তার উপর বসে কাদছে এবং 

ভার গলার সোনার হারটা খোয়া গেছে। অনেক খোঁজাখু'জি 
করেও লোকটাকে কোথাও আর আমি দেখতে পাই না। আসলে 

লোকটা ছিল একজন শিশু ছিন্নক [ € 111 ১17101৮1117 
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[মনি ব্যাগে একটা আঙটা লাগিয়ে এ আঙটাতে তার বা স্থতা 

লাগিয়ে এ সুত্রের অপর মুখে একটি বঁড়শী লাগাতে হবে। এ বড়শী 
জামার পকেটে এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে ব্যাগ উঠানো মাত্র 

পকেটে টান পড়ে । এই ভাবে ছিনতাইকারী এবং পকেটমারদের কবল 

হতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব | ] 

এইবার এদের অপপদ্ধতি সম্পর্কে অপর একটি উদাহরণ সম্বন্ধে 

এখানে বলা যাক-_ 

“আমি একজন সওদাগরী আফিসের কেরানী। আমি আপন 

মনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমি ঘাড়ের নীচে এক অসহা যন্ত্রণা 

অনুভব করি। বোলত! কামড়াল কিনা_-তা অন্থভব করার জন্তে 

পিছন দিকে খাড় ফিরিয়েছি মাত্র, এমন সময় কোথা] থেকে একটা 

লোক এসে তাবিজ সমেত গলার সোনার হারট] ছিনিয়ে নিয়ে চলে 

গেল। এর পর জামার কলারে আমি একটা পাতা দেখতে পাই। 
আনম পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারি উহা একটি বিছুটি গাছের পাত । 

কোনও কোনও স্থলে মানুষের গাজ্রে গোময় বা বিষ্টাও নিক্ষিপ্ত 

হয়েছে, এইরূপ বন কাহিনীও শোন। গেছে । আধুনিক দুবৃ স্তগণ 
এজন্তে ইরিটেপ্ট পাউডার ব্যবহার করে | প্রাচীনেরা এজন্টে 

ভে"য়ো বা কাটপি"পড়া ব্যবহার করেছে । এইজন্য বিবিধ জাতীয় 

পিপীলিকা এরা বাটীতে পুষেও থাকে । শিকারের [ ভিক্টিম্ ] 
দৈহিক গঠন ও রুপ্টি অনুযায়ী কম বেশি বিষাক্ত পি"পড়া এরা 

ব্যবহার করে থাকে । সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বা পোস্ট আফিসগামী 

দরোয়ানদের নিকট হতেই দুর্বৃত্তরা এই উপায়ে নোটের বাণ্ডিল 
অপহরণ করে থাকে । তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন 

আছে। 
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এই ছিন্্রক চোরেরা যে কেবলমাত্র হার প্রভৃতি দ্রব্য ছিনিয়ে 

নেয় তা নয়, স্ববিধামত তারা আধুনিকাদের হাত হতে ভ্যানিটি ব্যাগও 

ছিনিয়ে নিয়েছে । বুদ্ধিমত্তায় [ মনস্তাত্বিক জ্ঞানে ] এই ছিন্নক 

চোরেরাও কম যায় না। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে 

দিলাম । এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি হুজুর সাধারণতঃ নিউ মার্কেটে মেমসাহেবদের ব্যাগ 
ছিনিয়ে নিই। আমর। সেখানে যাত্র আট ঘটিকা হতে বারো 
ঘটিকার মধ্যে কাজ করি। একমাত্র ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া অন্ত কোনও 

দ্রব্য আমরা হরণ করি না। যে সকল মেমসাহেব অল্প দিন মাত্র 

বিলাত হতে এদেশে এসেছে কেবল মাত্র তাদেরই আমি আমার 

ঈপ্সিত শিকারদূপে বেছে নিই । আমি প্রথমে মেমসাহেবের গাল 

বা গণ্ডের দিকে লক্ষ্য করি। যদি তার গাল ছুইটি অধিক লাল দেখি তা 

হলে আমি বুঝে নিই যে মেমসাহেব সবেমাত্র এদেশে এসেছে । 

গ্রীষ্বপ্রধান দেশে অধিক দিন খাকলে গালের এই লালচে ভাব কমে 

যায়। গণ্ডের মধ্যদেশে মনে মনে একটা বিন্ু একে নিয়ে তার 

চতুদিকের লালাভার বিস্তৃতি হতে আমর] বুঝে নিই যে কতদিন এ 

মেমসাহেব ভারতে এসেছে । নবাগত বিধায় এই ধরনের মেম- 

সাহেবের হাত হতে ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা সহসা চীৎকার করে 
না। কিছুক্ষণ.অবাক হয়ে থেকে তারা অন্ফুটস্বরে উ-উ--+ এইরূপ 

একটা শব্ধ করে মাত্র। এই স্থযোগে আমরাও সরে পড়তে পারি। 

এর] হঠাৎ পুলিশ ডাকে না। কর্তব্য ঠিক করতে এরা একটু সময় 
নেয়। 

এ ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার! এক দৃষ্তিতে 

বলে দিতে পারে যে কোন লোকটা ভীরু বা কোন লোকটা 
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সাহসী, কিংবা কে এক! যাচ্ছে বা কার সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে ; 
এমন কি, কার কাছে কি ভ্রব্য আছে তাও তারা অনুমান করে নেয়। 

এই ক্ষমতার জন্যে এদের আমরা গুণী বলি। কিন্তু যারা কেবলমাত্র 

বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের আমর] বলি শেয়ানা। শেয়ানারা 

ব্যাঙ্কের কাউণ্টার, পোস্ট আফিস ও স্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ 
করে। গুনীরা কিন্তু রাস্তায় এদের দেখেই শিকার বলে চিনে নিতে 

পারে। 

উপরের কাহিনীটি হতে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় অপরাধীরা 

কিরূপ 'স্পেসালাইজেশনের' পক্ষপাতী । এই স্পেসালাইজেশন বা 

একমুখী শিক্ষা এরা ব্যক্তি, কাল, স্থান ও দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করে 

থাকে। অর্থাৎ (১) এরা শুধু নারী নয়, সগ্ভাগত ফুরোপীয় নারী, (২) 
অন্ত কোনও ত্রব্যের বদলে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ, (৩) অন্য কোনও স্থান 
নয়, মাজ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, (8) অন্য কোনও সময়ের বদলে মাত্র 

সকাল আট হতে বারে ঘটিকা তারা বেছে নেয়। কিন্তু যুরোপীয় বহু 

অপরাধীর মধ্যে ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদের ন্যায় ভারসেটাই- 
লনেস্ বা বহুমুখী শিক্ষা দেখা গিয়েছে । কিন্ত আমার মনে হয় 

তারাও সম্ভবতঃ যুরোপীয় প্রাথমিক অপরাধী । সাধারণতঃ প্রকৃত 

অপরাধীরাই তাদের কর্ণপদ্ধতিতে এই একমুখিতা অবলম্বন করে।* 

* একজন যদি বোটানি, জুলজি ও জিওলজি এই তিনটি বিষয়েই 
1. £. পাশ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি এই বিদ্যাত্রয়ের 

কোনটিকেই ভালবাসে না। যেজুলজিতে একমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত, 

তার বোটানি বা জিওলজিতে একমুখী হতে ইচ্ছাই যাবে না। 
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এই ছিন্নক চোরদের সংগঠন পূর্বকালে অতি উন্নত ছিন 
তৎকালীন জনৈক অধ্যাপকের নিম্নোক্ত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি 

বুঝ! যাবে । একদা ইনি আমারই একজন অধ্যাপক ছিলেন । 

“এই দিন অমুক রাজপথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম । হঠাৎ পিছন 

থেকে কে এসে আমার কাধে ঝুলানে! ছাতাটি নিয়ে অন্তর্ধান হল 

স্থানে এক বস্তি সর্দারের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাকে 

অন্ুষোগ করাতে সে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। এ ঘরটিতে 

দেখি সারি সারি বন্ত ছাতা সাজান রয়েছে | কিন্তু আমার ছাতাটি 

সেখানে আমি দেখতে পেলাম না। এ কক্ষের অধিকারী তখন 

আমাকে বললে- বোধ হয় এখনও ছতাটি এখানে জমা পড়ে নি। 
ঘটটাখানেক পরে এসে দেখবেন তো। এর পর আধঘন্টা পবে 

সেখানে এসে দেখি আমার ছাতাটাও অপরাপর ছাতার পাশে 

সেখানে দীড় করানো আছে । আমি এও বুঝতে পারি যে, এই 
এলাকায় যা কিছু কাজ তা মাত্র এরাই করে থাকে । 

এমন বহু অপরাধী পূর্ব হতে খবর নেয় বাড়ির পুরুষরা কোন 

সময় বাড়ি থাকে না। এই সময় তারা নানা অজুহাতে গৃহিণীদের 
দুয়ার খুলতে অস্ুরোধ করে। কয়েক ক্ষেত্রে বাহিরের কোনও যুবক 
এসে বলেছে--মাসীমা, এক গ্লাস জল দেবে? তৃষ্জার জল প্রদান 

এদেশের নারীরা ধর্মীয় কার্শ মনে করে। এদের জলের গেলাসে 

হাত জোড়া থাকতে এ সময় এর অসহায় । এই হৃষোগে এ দুর 
তাদের গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে । বাটীর বা ফ্ল্যাটের মূল 
দরজাতে একটা “পিপংহোল” রাখলে একট! স্থরাহা হতে পারে। 

এই সক্কীর্ণ গর্তে উকি দিয়ে এর! দেখতে পারে যে কোন অবাঞ্চিত 

ব্যক্তি কি না। 
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একান্নবর্তা পরিবারের মধ্যে এইকধপ অপকর্মের স্বষোগ কম। 
কিন্তু অধুনা অনেকে উহা! হতে অব্যাহতি পাবার পক্ষপাতী । এ 

কারণে কয়েক ক্ষেত্রে এদের অসহায় হয়ে পড়তে হয়। ভূত্যচৌধ 

এবং বহিঃচৌর্য হতে রক্ষা পেতে হলে উহার পুনঃ প্রবর্তন 
প্রয়োজন । পরিবারগুপির জন্য পৃথক পৃথক মহাল [ ফ্ল্যাট ] থাকলেও 
লকলের জন্ত কমন পাচক চাকর সহ রক্থই-এর ব্যবস্থা থাকলে খরচ 

কমে' অন্ত দ্রকে ওদের দলীয় ক্ষমতা ও নিরাপত্বা 'বাড়ে। 

এতে মেসিঙ এবং অন্ত দিকে যথেষ্ট আথিক সাশ্রয় হয়। কয়েক বিষয়ে 
ব্যক্তিগত ব্যবস্থা রেখে অন্ত বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থা রাখলে যৌথ পরি- 

বারে শান্তি অক্ষুণ্ন থাকবে । কিন্তু এজন্য ওদের প্রত্যেক অংশীদারকে 

উদ্ারচেতা ও সহনশীল হতে এবং তৎসহু পরস্ত্রী কাতরতা বর্জন করতে 

হবে। এই প্রকার যৌথ পরিবারগুলি রক্তাক্ত সম্পর্কের বদলে সম- 

কষ্টির ভিত্তিতে গঠিত হলে উহ! বহুকাল স্থায়ী হবে। 

বহু বাহিরের ব্যক্তি যৌনজ ও অযৌনজ অপকর্মের উদ্দেশ্যে 
পারিবারিক বন্ধু মাজে । এরা অযাচিত ভাবে কোনও পারিশ্রমিক 

ব্যতিরেকে ক্রীতদাসের মত পরিবারের সকল ব্যক্তির সেবা করে। 

এই অবস্থাতে তারা এঘ্রর ওঘর করলে বা এটা ওটা জিনিস নাড়া- 
চাড়া করলে চক্ষুলঙ্জার জন্ত কেউ আপত্তি করতে পারেন নি। এই 

স্থযোগে বৎসর কালের মধ্যে তারা এ বাড়ির বহু শখের দ্রব্যসহ 
মুল্যবান ভ্তরব্য অপহরণ করে। 



উত্তোলক চোগ্স 

উত্তোলক চোরগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা--(১) শকট 
' উত্তোলক [ এ 11161], (২) বিপণি উত্তোলক [ 31701911667 ], 

এবং (৩) পশব উত্তোলক [ 08005 11601] 1 

শকট উত্তোলকদের [ অপসারক ] কার্ধপঞ্চতির মধ্যে কোনরূপ 

মার-প্যাচ নেই। অসতর্ক ব৷ ঘুমন্ত গাড়োয়ানদের পিছনদিক থেকে শকট 

হতে মাল সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনওরূপ বাহাছুরী নেই । তবে, 

হ্যা, এদের গতি অতি দ্রুত হওযা চাই। সাধারণতঃ মন্থরগতি শকটাদি 

হতেই ভ্রব্যাদ্দি এর অপহরণ করে থাকে | যেমন গো-শকট। শহরে 
একদল লোক আছে যার ভোর রাত্রে শহরাগত তরকারীবাহী শকটের 

পিছন হতে তরকারী অপহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে অশ্বযানের পিছনের রেকাৰিতে উঠেও এর! ছাদ হতে 

দ্রব্য চুরি করেছে । কোনও কোনও অপরাধী এই শকট উত্তোলনের 

স্বিধার জন্তে সাইকেল ও মোটরাদি যানেরও সাহায্য নিয়ে থাকে। 

এর দ্বার! তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে আসা ও সেখান হতে অনুরূপ ভাবে 

সরে পড়ার স্থবিধা আছে। এদের কেহ কেহ বাস ট্রাম প্রভৃতি 
দ্রতগতি যানে আরোহীবপে উঠে ষালপত্র সরিয়ে নিয়েছে । তবে 

বহুক্ষেত্রে চালক প্রভৃতির সহিত এদের যে সড় থাকেনি তাও নয়। 

বিপণি উত্তোলকদের কার্ধপদ্ধতির মধ্যে কিন্ত অনেক বুদ্ধির মার- 

প্যাচ দেখা যায়। এরা সাধারণত: উত্তমরূপ বেশতৃষায় সঙ্জিত 

অ-২--১৭ 
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হয়ে দোকানে এসে হানা দিয়েশ্ধাকে। মহিল। উত্তোলকগণ তাদের 
পরনের শাড়ির মধ্যে দ্রব্যাদি নুকাতে পেরেছে । এস্থলে একজন 

বিপণি উত্তে।লকের একটি বিবৃতি উদ্ধত করলাম। 

“আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি তাদের গেপ্রির উপর একটা 

রবারের বেস্ট এ*টে তার উপর একটি শার্ট ও কোট চাপায়। দোকান 
হতে বস্তাদি তুলে নিয়ে নিমেষে সেটি গেঞ্জির নীচে এর! ঢুকিয়ে 
দেয়। গেঞ্জির নিম্নাংশ রবারের [ গোল ] বেণ্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকায় 
উহা! আর নীচে পড়ে না। এর ফলে অপরাধীটি হাত ছুলাতে দুলাতে 
প্রকাশ্টেই বেরিয়ে আসতে পারে ।” 

যে সকল দোকানের খদ্দেরের সংখা] অত্যধিক, সেই সকল 

দোকানে বিপণি উত্তোলকেরা সাধারণতঃ হানা দেয়। অন্ান্ 

খরিদ্দারদের নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালীন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ 

নিয়ে এরা কাজ হাসিল করে থাকে । বামালসহ ধরা পড়ার পর 
এরা নানাবূপ মিথ্যা ভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে। এ 
সম্বন্ধে নিমের এই বিবৃতিটি' বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি বৌদির জন্যে কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম । দোকানদার 
বার-তেরখানি কাপড় দেখায়। কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হয় নি। 
শেষে দোকানদার ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠে, এতগুলার পাট ভাগুলেন। 
আপনি নেবেন না মানে? আপনাকে এগুলো! নিতেই হবে । এর পর 
তর্ক-বিতর্ক এবং গালি-গালাজও আরম্ভ হয়। অবশেষে পদোকানদার 
'মজ। দেখাচ্ছি' বলে এই কাপড়টা আমার হাতে গু'জে দিয়ে থানায় 
ধরে এনেছে । আমি এই বিষয়ে একেবারেই নির্দোষ ।” 

এই বিপণি উত্তোলকেরা আইনাহ্থসারে গৃহ চৌর্ষের পর্যায়ে পড়ে 
খাকে। উহার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮* ধারার মতে অভিধুক্ত হয়ে 
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থাকে। যে সকল অপরাধী গৃহ-বেষ্টনীর [55195015 ] মধ্য হতে 

দ্রব্য চুরি করে তার্দের গৃহ-চোরই বল] হয়। এর কারণ এই বিপণি 
সমূহও গৃহ মাত্র । তবে বহু বিপণি ব! দোকান উন্ম,ক্ত স্থানে থাকে। 

এরূপ দোকান হাটে ও রাস্তায় দেখা যায়। এ সব দোকান হতে চুরি 
হ'লে এ চুরিকে গৃহ-চৌর্ধ বলা হয় না। উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির 
৩৭৯ ধারা মতে ব্যক্তির নিকট বা সন্তিকট হ'তে চুরি বলা হয়। শকট 

উত্তোলকগণ এই কারণে এ দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধার! মতেই অভিযুক্ত হয়ে 

থাকে । গৃহ-আবেষইউটনীর মধ্য হ'তে স্বাভাবিকভাবে চুরিকে বলা হয় 
বাটার চুরি বা গৃহ চৌর্য। ইংরাজিতে ইহাকে বলে হাউস থেফ.ট 
[ 10056 07৮0 ]1 যে ভাবে মানুষ সচরাচর বাটীর মধ্যে যাতায়াত 

করে, সেইরূপ সোজা বা স্বাভাবিক পথে, গৃহে, দোকানে বা গুদামে 
প্রবেশ ক'রে কেহ এ সকল স্থান হ'তে দ্রব্যাদি চুরি করলে এঁ সকল 

ঢুরিকে বলা হবে 'গৃহ-চৌর্ধ” | 
এই বিপণি উত্ভোলক বা শকট উত্তোলক ছাড়া! অপর আর এক- 

প্রকার উত্তোলক আছে। এদের পশু উত্তোলক [ ০৪615 11166 ] 

বলা হয়। নিয়ে জনৈক পশু উত্তোলকের বিবৃতি তুলে দিলাম । 

“ছাগল চুরি সম্বন্ধে আমর! একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করি, 
যাতে করে এ ছাগল ডেকে উঠতে না পারে । আমর! গোটা কয় 

সরিষার দানা ছাগলের কানের মধ্যে ঢালি। এইরূপ অবস্থায় ভার! 
কখনও ডাকে না। আমরা অভিজ্ঞতা হ'তে এইবপপ জেনেছি । 

কুকুর চুরির সময় সাধারণতঃ আমরা মাংসের টুকর] দেখিয়ে তারের 
বাইরে এনে পশুগুলিকে করায়ভ করি। কখনও আমরা পোষা মার্দী 

ঠকুকুরেরও সাহায্য নিয়ে খাকি।” 
কোনও কোনও স্বভাব দূর্বৃত্জাতীয় ব্যক্তিরা এক অদ্ভুত উপায়ে 
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গবাদি পশু চুরিকরে। নিয়ে এঁৰণ এক ব্যক্তির একটি চিত্তাকর্ষক 

বিবৃতি উদ্ধত করা হু'ল। 

“গর প্রভৃতি চুরি করবার সময় আমরা খড়ের একটি গাত্র-আচ্ছাদন 
| ক্লোক] বা পোশাক দ্বারা নারা অঙ্গ আবৃত করে নিই। এর পর 

আমরা চারণরত গবাদির সম্মুখে শুয়ে পড়ে বা বসে ধীরে ধীরে 
নিরাল। স্থানের দিকে অগ্রনর হতে থাকি । গরু আমাদের গাত্রের 

খড় খাবার জন্ত আমাদের পিছু পিছু অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে 
প্রলুক্ধ করে পশুদের স্থবিধাজনক স্থানে এনে তাদের অপহরণ করি। 

বাটার মধ্য হ'তে গরু চুরি করবার সময় গৃহস্থ জেগে উঠলে আমরা 
এঁ খড়ের আচ্ছাদনসহ উঠানের খড়-গাদায় শুয়ে নিজেদের তার সঙ্গে 

মিশিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করি ।” 

উত্তোলক চোরেরা বহুবিধ মনস্তত্ব ও জৈব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে 

থাকে। দৃষ্টান্তস্বপ মং্য উত্তোলক বা মৎস্য চোরদের কথা বলা 

যেতে পারে। মৎস্য চোরেরা পুকুরের জলের উপরিভাগে রাত্রিষোগে 

আলোড়ন করে অর্াৎ 'ঘাই মারে'। এর ফলে বহুক্ষণ উপরে উঠতে 

না পারায় পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে বহু মস্ত আধমরা হয়ে জলের 
উপর ভেসে উঠে। এ চোরেরা তখন মৎস্য সকল হাতে ধরে উপরে 

তুলে আনে। কোনও কোনও মস্ত ভয়ে পাঁকে মাথা গু'জে ও 

তার ফলে পাকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। বহু 
মৎ্ন্যকেই শ্বাস গ্রহণের জন্য যে মাঝে মাঝে উপরে উঠতে হয় তা 

এই সকল অজ্ঞ চোররাও জ্ঞাত আছে। 

এছাড়া জাল পোলো বা.ছিপ দ্বারাও যে রাত্রিষোগে মাছ ছুরি 

করা ন]! হয় তাও নয়। কিন্তু গৃহস্থগণ এর প্রতিষেধকৰপে পুকুরের 

তলায় কাটা ও বনু ডালপাল! ও কঞ্চ ডুবিয়ে রাখায় সব সময় জালের 



২৬১ উত্তোলক চোর 

&সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় নি। এইজন্য অপরাধীরা উপরোক্তন্ধপ 
পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে থাকে। 

এই পশু চুরি গৃহ হ'তে সমাধিত হলে দণ্ডবিধির ৩৮* এবং মাঠ 
বা পথ হ'তে চুরি হলে উহার ৩৭৯ ধারা মতে চোরের] অভিযুক্ত 
হয়ে থাকে। বৰিপণি, শকট ও পথ হ'তে চুরি সম্বদ্ধে বলা হ'ল। 
এইবার অপর কয়েক প্রকার গৃহ ও বহিঃ চুরি সম্বন্ধে বলা যাক। 

এই চৌর্যকার্য অপরাধিগণ পোষা জন্তজানোয়ারদের সাহায্যও 

(সমাধিত করে থাকে । সাধারণতঃ পোষা কুকুর এবং বাদরের 

সাহায্যেই এই অপকার্ধ সমাধিত হ'য়ে থাকে' বেদিয়৷ প্রভৃতি 

স্বভাব-দূর্বৃত্ধ জাতির ব্যক্তিগণ তাদের পোষা কুকুররদের এমন ভাবে 

শিক্ষিত ক'রে তুলে যে তারা অনায়াসে নর্দম1! বা গবাক্ষের পথে বা 

উন্মুক্ত ছুয়ারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য গৃহস্থের গৃহে ঢুকে স্বিধামত জামা 
কাপড় বা থালা বাসন মুখে করে বেরিক্নে এসে এ অপহৃত দ্রব্য সকল 

মনিবদের নিকট প্রত্যর্পণ করে। কয়েক ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভেশদড় 

দ্বারাও মংশ্য চুরি সহজসাধ্য করা হয়েছে । অপরদিকে শহরাঞ্চলেও 

বিশেষ করে কলকাতা শহরে এইবূপ অপকার্ধের জন্তে অধিক ক্ষেত্রে 
'বাদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে । কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী 
রাজপথে ফুটপাথের উপর শ্বেতাঙ্গ পথিকদের উপর এইরূপ বন্ 

উপত্রব সংঘটিত হয়েছে । নিমের বিবৃতিটি হ'তে এই অপপদ্ধতির 

প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে। 

“আমি একজন কলিকাতায় নবাগত ইংরাজ নাগরিক | এই দিন 
আমি আমার মেমসাহেবাক সঙ্গে করে চৌরঙ্গী রাস্তার পূর্বদিকের 

ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা হতে 

ছই-ছুইট! বাঁদর ছুটে এসে আমাদের কাধের উপর চড়ে বসল। 
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ওদের বড় বাদরটি আমার কাধে এবং ছোটটি আমার মেমসাহেবের 

কাধে জেকে বসেছিন। আমরা হস্ত দ্বারা ঝট্কানি দিয়ে তাদের 

অতিকষ্টে অপসারণ করি। রাস্তার অপর ফুটপাথে ছুইজন এদেশীয় 

ব্যক্তি চেন ও বগলস হাতে অপেক্ষা করছিল। বাঁদরঘ্বয় এর পর 

ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের তলায় বসে পড়ল। প্রথাম আমরা এর 

মধ্যে সন্দেহজনক কিছু মনে করিনি । বরং এটাকে আমরা বাদরের 

বাদরার্মী মনে করে হেসে ফেলেছিলাম । কিন্তু কিছুটা দূর অগ্রসর 

হয়ে আমি লক্ষ্য করিযে, আমার বুক পকেট হতে ছুইটা দামী 

ফাউণ্টেন পেন অপহৃত হয়েছে । এই সময় আমার মেমসাহেবও 

উপলদ্ধি করলেন যে তার হাতের রিস্টওআচ.টিও তারা টেনে খুলে 

নিয়ে গিয়েছে ।” 

অপসারক চোরর। রবার দন্তান। পরে রাজপথের ও রেলওয়ের 

ইলেকট্রিক ফিটিঙ, গ্যাস এবং ওআটার পাইপের পার্টস এবং অন্ত 
আসবাবপন্রের অংশ চুরি করে জনসাধারণের প্রতৃত ক্ষতি করে । অধিক 

ক্ষেত্রে এরা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার চুরি করে জনসাধারণের 
যথেষ্ট ক্ষতি করে । বহু ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর ছগ্মবেশেও এরা 

তামার তার চুরি করেছে। 

এরা টেলিগ্রাফের তামার তার কাটার জন্যে মই-এর বদলে একটি 

অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে । এই যন্ত্র সংলগ্ন দণ্ডটি রশিসহ 

ঠেলে উপরে তুলে নীচে দাড়িয়ে এ ছূমুখো কাচি সম যন্ত্র বারা এ তার 
কাটা যায়। 



গৃহ-চোল 

কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ বাটী আছে অথচ একটি বিশেষ দিন 

ও সময়ে একটি বিশেষ বাড়িতেই বা চুরি হল কেন? এ প্রশ্ন 

স্বভাবতঃই গৃহস্থ লোকের মনে জেগে থাকে । এছাড়া গৃহমধ্যকার 

মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার গুপ্তস্থানগুলিরই বা তারা কোথা হ'তে 

সন্ধান পেল? মালিকেরা কেউ যে এদ্দিন গৃহে থাকবে না_এই 

সংৰাদই বা তারা কিকপে জানতে পেরেছে ? এই সকল একান্ত রূপে 

পারিবারিক ব্যবস্থার সংবাদ তারা জানলো! কি করে? এ প্রশ্নও 

ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মনে ৰারে বারে জেগে থাকে । আমলে বিষয়টি 

হয় এইরূপ, কোনও বাড়িতে চুরি করতে মনস্থ করলে পেশাদারী 
চোর মাজই প্রথমে হুড়,ক সন্ধান নিয়ে থাকে। বিশেষরূপে সন্ধান 

না নিয়ে এরা কেহ কাজে অগ্রসর হয়না। এইসব সন্ধান ভার! 

বাড়ির চাকর, বা বষাটে [ বিপথগামী ] ছেলেপুলেদের কাছ থেকেই 

নিয়ে থাকে । এই সকল চোরের বা তাদের নিযুক্ত চরেরা পাড়ায়- 

পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রায়ই থোলা যায়গায় বা রকের উপর 

বসে তাস বা ঘু'টি খেলতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ছুপুর কেলায় 

বাটার চাকর-ৰাকরদের কাজকর্ম থাকে না। এই সময় এরা বাইরে 

এলে চোরের এদের সঙ্গে আলাপ জমায়। এমন কি এর! এদেরকে 

নিজ খরচে খাওয়ায় এবং ক্বিধামত তারা তাদের সিনেমাঁও দেখিয়ে 

থাকে। কেহ কেহ এদের কিছু কিছু অর্থ ধার বাদান স্বরপও 

দিয়েছে । এই সকল চাকরদের নিকট হ'তে চোরেরা খোঁজখবর 
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[ গল্পের মধ্যে ] প্রথমে সম্যকরূপে জেনে নেয়। কখনও কঘনও এই 

সকল চাকরেরা সাক্ষা্রপে এদের সাহায্যও করে থাকে। ধীরে 

ধীরে এদের লোভ বধিত হওয়ার কারণে এইরূপ সম্ভব হয়। এই 
সময় মাত্র সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে এই চাকরদের কেহ কেহ 
চোরদের জন্যে রাত্রে বাটীর দূরজাগুলি খুলেও রেখে দিয়েছে ।* 

এই চাকরদের সংবাদমত এই গৃহ-চোরের] যে সকল বাক্সে বা পেটিকায় 

মূল্যবান দ্রব্যাদি ন্যস্ত আছে, মাত্র সেই সেই বাক্পো প্যারা ও 

আলমারি তারা ভাঙ্গে ও তা থেকে দ্রব্য অপহরণ করে থাকে। স্বল্প সময়ের 

মধ্যে কাজ হাসিল না করতে পারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 

এই কারণে এইরূপ বিলি-ব্যবস্থা না করে বাইরের চোরেরা কোনও 

গৃহে ভ্রব্যাপহরণের কারণে কদাচিৎ গুবেশ করে। তবে বাড়ির 
ভিতরের চোরদের সম্বন্ধে একথা বল] চলে না। চাকর বা অন্যান্য 

ব্যক্তি বা আত্মীয়বর্গের মধ্যে যারা বাটীতে বাস করে কিংবা যারা 
সাধারণতঃ এ বাটাতে যাতায়াত করে তাদদের দ্বারা কোনও চুরি 
সমাধিত হলে উহার জন্য দায়ী এ চোরদের ভিতরের চোর বলা 

হয়। ভিতরের চোরদের মধ্যে চাকর-চোরের অন্যতম। এ 

কারণে চাকর হিসাবে চুরির জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি পৃথক 
পপ পপ পপ» পপ. সস সস 

* ধর] পড়ার পর এই চাকরদের কেহ কেহ অপরাধ স্বীকার 

করলেও আসল চোরেদের নাম বা ঠিকানা সম্বন্ধে কোনও কিছুই 
জানাতে অক্ষম হয়। আমলে চোরের! তাদের নামধাম সন্বঞ্ধে এদের 

বলে না। তারা তা তাদের বললেও ভুল খবর দিয়ে থাকে । অনেক 

সময় পাওনা বা হিম্যা নেবার জন্যে চোরেদের প্রদত্ত ঠিকানায় এসে 

এর! তাদের কোনও খেশাজ-খবর পায় নি। 
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ধার আছে। চাকর চোরদের এ দণ্ডবিধির ৩৮১ ধারায় অভিযুক্ত 

করা হয়। চাকরের! বাহিরের কোনও ব্যক্তির সম্পর্ক রহিত ভাবে 

যনিবের দ্রব্যাপহরণ করলে তাদেরই বলা হয় চাকর-চোর। চাকর- 

চোরদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে। এক্ষণে এই গৃহচোরদের সম্বন্ধে 

আরও কিছু বলা যাক। নিম্নে একটি গৃহ-চোরের বিবৃতি তুলে 

দিলাম । বিবৃতিটি হ'তে গৃহ-চোর সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে। 

“আমাকে হীর সর্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে 

শেখায়। এই নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমিতার সঙ্গে দেখা 

করতে বাধ্য হই। সর্দারজী আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্যে 

প্রায়ই পয়সা দিত। তদুপরি আমাকে সে নানারপ কু-অভ্যাসও 

শেখায়। এছাড়া সর্দারজী আমাদের জন্যে কয়েকটি মেয়েও এনে 

দেয়। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দারজীর স্বগৃহে একটা স্কুলও ছিল । 

এইখানে আমরা তালা চাবি তৈরি করতে ও খুলতে শিখি । এর পর 

এই বিষয়ে আমাদের পরীক্ষার দিন ধার্য হয়। সর্দারজী আমার 

হাতে একটা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে বলেন, যাদিকিনি বাড়ি 

গিয়ে মা'র আচল থেকে সিন্দুকের চাবিটি খুলে তার একটা ছশীচ 

নিয়ে আয়। আমি বাটী গিয়ে সুবিধামত মায়ের চাবিটা সাবানের 

নরম অংশে ঢুকিয়ে দিয়ে ছশাচ তৈরি করি। সর্দারজীর ডেরায় 

এই ছশীচ থেকে চাবি তৈরি হয়। এর পর একমাসের জন্ঘে আষি 

মামার বাড়ি চলে যাই। কিন্তু ফিরে এসেশ্রনি মায়ের সিম্দুকের 

যাবতীয় গহনাপজ্র চুরি গেছে ।” 

[ ভূত্যচোরর। ত্রব্যাদি টুরি করে প্রথমে উহা বাড়ির ভিতরের গুপ্ত 
স্থানে লুকিয়ে রাখে । ইলেক্ট্রিক মিটার বক্স, কয়লার গাদা, জলের ট্যাঙ্ক 

ও নর্দম! প্রভৃতি এঁ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়দিন পর সন্দেহ মুক্ত 
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হলে ওরা এ ত্রবা বাহিরে পাচার করে। ভ্রব্য চুরির সাথে ভূত্যের 
পলায়ন সন্দেহের বিষয় । এই জন্য উহার এরূপ ব্যবহার করে । ] 

গৃহ-চোরেরা ব্যক্তি বা বস্তর উপর কোনওরূপ আঘাত 

হানে না। কয়েক ক্ষেত্রে এরা স্যোগ মভ দিনের বেলাতে সহজ 

ভাবে বাড়ি ঢুকে কোনও গুপ্রস্থানে লুকিয়ে থেকে রাত্রে দ্রব্য চুরি 

করেছে । এরা নানারূপ কৌশলের সাহায্যে গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ 
ক'রে দ্রব্য অপহরণ করে। এই সম্বদ্ধে নিয়ে দুইটি বিশেষ বিবৃতি 

উদ্ধত করা হ'ল। এই বিবৃতি হতে এদের অপপঞ্ততির ধার! সম্বন্ধে 

ধারণ করা যেতে পারবে । 

“বাইরের ঘরে বসেছিলাম এমন সময় যন্ত্রপাতিসহ একজন 

ইলেকাট্রক মিদ্বি এসে বলপ, বড়বাবু তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন । 
ইলেকাট্রক পাখাটা তেল দিতে এবং মেরামতও করতে । এর পর 

মিস্তিটি তার দুইজন সহকারীর সাহয্যে কাজে লেগে যায়। আমি 

অনেকক্ষণ ধরে এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এই সময় 

মিশ্ত্রিটি একটুকরা ছেড়া নেকড়া এনে দেবার জন্যে অন্থরোধ জানায়। 
সহকারী লোকটি এক গেলাস জলও খেতে চায়। কিছুক্ষণ পরে 

আমি ন্যাকড়া ও জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি যে ঘরের ইলেকক্রিক 

পাখা, রেগুলেটার ও বান্ধ কয়টি অপহরণ করে দূর্বৃত্বরা উধাও 

হয়েছে । 

[ এই বিশেষ অপরাধকে বল। হয় মিশ্র অপরাধ । এইখানে 

চুরির সহিত মিশান আছে প্রবঞ্চন। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর 

হয়ে এর পরে চুরি করে পালিয়ে যায়।] এইবার অপর বিবৃতিটি 

সন্বদ্ধে বলা যাক। অপরটিকে চুরি না বলে জুচ্চ,রী বলাই ভাল । 

“আমার পুত্র 'অমুক' বার হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার 
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পুত্রের সমবয়স্ক একটি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞসা করে, মা, 

অমৃক বাড়ি আছে?” ছেলেটি আমার পুর সহপাঠী বলে পরিচয় 

দেয় এবং জানায় যে আমার পুত্র পড়বার জন্তে তার একখানা বই 

এনেছে । এ বইটা এক্ষনি প্রফেসারের কাছে ন। নিয়ে গেলে বিশেষ 

ক্ষতি হবে। এমন করুণ ভাবে সে বাক্যজাল বিস্তার করে যে আমি 

তার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করি। আমি তখন তাকে সাত্বন। দিয়ে 

বলি, তা বাবা। আমি তো সব বইচিনিনা। এর টেবিলটায় 

ওর বই-টই খকে। ওখানে “দেখে নাও না তুমি।' ছেলেটি এর পর 

টেবিল থেকে তিনখানি বই তুলে নিয়ে একটি পঞ্জ আমার পুত্রের নামে 

লিখে আমার হাতে দেয় এবং এর পর আমার পায়ের ধুলা নিয়ে সে 
স্কান ত্যাগ করে। খণ্টাখানেক পরে আমার পুত্র ফিরে এলে সকল 

সমাচার অবগত হয়ে অবাক হয়ে যায়। প্রকৃত বিষয় বুঝে আমিও 

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। বুঝতে পারি আগে-ভাগে আমার 

পুত্রের নাম ও কলেজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেটা আমায় 

ঠকিয়ে গেছে 1” 

যে কোনও গৃহ-চোরেরা বাটীর তাল! বা গরাদ ভেঙে, নর্দমা 

গলে বা পাচিল ও ছাদ ডিঙিয়ে অপকর্মের জন্তে গৃহে প্রবেশ করলে 

তার্দের বল! হয় সি'দেল চোর, তালা তোড় বা বল চোর। এরা এমন 

সব পথ দিয়ে বা এমন ভাবে পথ ক'রে ] গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ 

করে, যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ কেহ এ সবগৃহে প্রবেশ করেনা। 

আইনানুসারে এই সব চোরের এ ভাবে সর্বাঙ্গ প্রবেশ না করিয়ে 

মাত্র তাদের হাত বা পা] দেহের অংশ বিশেষও ] কোন গৃহে প্রবেশ 

করালেও তাকে সবল বা সি'দেল চোর বল৷ হয়। অর্থাৎ কেহ রাস্ত। 

হতে জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বস্ত্াদি বার করলেও তাকে 
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সি'দেল চোর বলা হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সি"দেল চোরদের 

সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হবে । 

[ অধুনা প্রাথমিক অপরাধীরা টেলিফোনে কোনও বাড়িতে জানায় 

ষে তাদের অমৃক পুত্র বা কন্তা এক্সিডেপ্টের কারণে সাজ্ঘাতিক ভাবে 
আহত হয়ে অযুক হাসপাতালে নীভ। বেশিক্ষণ সে বাচবে না। 

বাড়ির প্রত্যেকে তাকে শেষ দেখার জন্য তাল। বন্ধ ক'রে হাসপাতালে 

গেলে এঁ তাল ভেঙে দুর্বৃত্তরা সহজে ভ্রব্যাপহরণ করেছে । এক্ষেত্রে 
তারা বাড়ির পুত্র বা কন্যার নামটি পৃর্বাহে জেনে নিয়ে থাকে। ] 

কোনও কোনও অপরাধী রাস্তা হতে লোহার শিক বা লম্বা 

অশাকশির সাহায্যেও জানালার ওপার হতে প্রায়ই দ্রব্যাদি বার করে 

নেয়। অনেক সময় জানালার ধাবে তক্তপোশ বা খাটিয়ার উপর 

সালস্কারা কন্তা বা বধূরা শ্বয়ে থাকেন। জানালার গরাদের ভিতর 

হাত ঢুকিয়ে এই সব ঘুমন্ত কন্ঠ। বা বধূদের হাত হতে অলঙ্কারাদিও 

এবা খুলে নিয়েছে । এইর্প বনু কাহিনীও এদেশে শুনা গেছে। 

এইগুলিকে গহ-চরি না বলে সি"দেল চুরিই বলা উচিত ।] 



লস্ট ললেশন 

লস্ট রিলেশন ট্রিক বা “আত্মজনের পুনরাগমন” পদ্ধতি দ্বারাও পল? 

অঞ্চলের অপরাধিগণ সরলমনা পলীবাসীদের অর্থাদি অপহরণ ঞ্ণে 

থাকে। এই পদ্ধতিকে 'হারানে। ছাওয়াল” [পুত্র] পদ্ধতিও বণপ৷ 

হয়ে থাকে । এরা প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে নেয় কোনও 

পল্লীবাসীর কোনও পুত্র বহুকাল পর্যন্ত নিরদেশ আছে কি'না। বিশ 
বা প্রিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ কোনও পুত্র কাহারও হারিয়েছে জ্ঞাত 

হওয়৷ মাত্র এদের একজন এ পুত্রের অভিভাবকদের নিকট এসে 

নিজেকে তাদের সেই হারানো পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকে । এরা 
এ ছেলেটির ছোটবেলায় ঘটেছে এমন অনেক কাহিনীও তাঁদের 

শুনিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এই সব কাহিনী তারা খোঁজ-খবর 

নিয়েই জ্ঞাত হয়ে থাকে । এর পর এঁ পরিবারের সকলেই তাকে 

আদর-যত্বে আপ্যায়িত করতে থাকে । এই পময় ছুর্বস্রটি সকলকে 

জানায় যে সেকি ভাবে এতদিন কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গে কোথায় 

কোথায় দ্রিন যাপন করেছে । সেই সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত কাহিনী 
সকলকে এরা শ্ুনাতে থাকে । এই সময় সে এও জাহির করে দেয় যে, 

সে এমন এক মন্ত্র শিথেছেযাতেসে এক ভরি সোনাকে দু ভরি 

করে তুলতে সক্ষম। পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তিই তাকে বিশ্বাস ক'রে 
স্বত্ব সোনা-দানা এনে তার হাতে সেগুলি সরল বিশ্বাসে তুলে দেয়। 

দুরৃত্তিটি তখন প্রতিশ্রুতি মত যাগযজ্ঞ শুরু করে দেয়। এই সোনা 
দ্বিগুণ করবার জঙ্টে ছূর্বৃতিটি এগুলি বিন্বপঞ্জ ও ফুলের তলায় রেখে 
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দেখ এবং পরে স্যোগ মত সে এগুলি প্রস্থান হ'তে সকলের অজ্ঞাত- 

সারে তুলে নিয়ে রাত্রিযোগে পলায়ন করে থাকে। 

শহরের লোকের কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকদের ন্যায় সরণ প্রকৃতির 
নয়। এই সব অলোকিক ক্রিয়াকাণ্ডে তারা বিশ্বাসীও নয়। এই 
জন্যে শহরবাসীদের ভ্রব্যার্দি অপহরণের জন্তে ছুর্বত্তরা তিন্নবপ পন্থা 
অবলম্বন ক'রে থাকে । কারণ, সর্বপ্রধান প্রশ্ন হয় 'শঠে শাঠ্যং 

সমাচরেৎ | শহরে চোরেরা কতদূর ধূর্ত হয়ে থাকে তা নিম্নের 
বিবৃতিটি পড়লে বুঝা ষাবে। 

“আমর কোনও এক আমেরিকান ডিপোতে কাজ করতাম। এই 

ডিপোর প্রতি গেটেই আমেরিকান পুলিশর পাহার! দিত। এদের 

নজর এড়িযে কোনও তভ্রব্যার্দি বাইরে নিয়ে যাওয়! ছিল অসম্ভব । 

আমরা তখন দ্রব্য চুরি করবার একটি স্থচতুর মতলবের আশ্রয় নিই। 

আমাদের মধ্যে একজন ধরা পড়া চোরের অভিনয় করত। কিন্তু 

বাকি সকলে কি করতো জানেন ? তারা এই চোরের মাথায় চোরাই 

দ্রব্য চাপিয়ে ভার কোমরে দড়ি বেঁধে গেটের নিকট এনে সৈনিক 

পাহারাদের সম্বোধন করে বলতো. 'সাহেব ! এই এক বেটা চোরকে 

বামাল শুদ্ধ ধরেছি । ওকে এবার থানায় ধরে নিয়ে যাব ।” শাস্ত্রী 

সাহেবেরা, 'ঠিক হায়। লে যাও থানে মে, বলে আমাদের বামাল 
শুদ্ধ গেট পার করে দিত। এর পর এ বিষয়ে কে আর কার খবর 
রাখে । আমরা বাইরে এসে খাউ বা বামাল-গ্রাহকদের কাছে 
এই সব ভ্রব্য বিক্রি করে দিয়ে বাড়ি ফিরতাম।” 

আজকাল স্থান বিশেষে এক অদ্ভুত প্রকারের অপকর্ষের কথ শুন! 
যাচ্ছে। শহরেন্স এই সকল অঞ্চলে এষন সব লোক বাস করে যাদের 
বুদ্ধিমত্তা পল্মী অঞ্চলের লোকের মত সংস্কারাচ্ছন্্ও নয়। আবার 
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শহরের অধিকাংশ লোকের ন্যায় এরা অত্যন্তরূপ চৌকসও নয়। 

এদের বুদ্ধিমন্তা পল্লী এবং নগরবাসী ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তার মাঝা- 

মাঝি 3 এদের মধ্যম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিও বলা চলে । এই সকল 

ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে অর্থাপহরণ করবার জন্যে এদের বুদ্ধিমত্তা 

[বুদ্ধির দৌড় ] অনুযায়ী অপপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে । নিয়েব 

বিবৃতিটি হতে উক্ত প্রকার কর্মপদ্ধতিটি সন্বদ্ধে বুঝ! যাবে । বিবুতিব 

[হিন্দি | বাংল] তর্জম! নিয়ে প্রদত্ত হল। 

“আমার পতি [স্বামী] বেরিয়ে যাবার পাঁচ ঘণ্টা পরে একজন 
মাড়োয়ারী এক ঝুড়ি আম নিয়ে বাড়ি ঢুকল। আমের ঝুড়িটি 

আমার সন্মুখে রেখে সে বলেছিল, মাজী | এই কল ৰাবু পাঠিয়ে 

দিয়েছেন । আর বলে দিয়েছেন আপনার হাতের বাজ্ু আর গলার 
হারটা নিয়ে আসতে । ওগুলো! দোকান হতে পালিশ করে নিয়ে 

আসবেন তিনি ।” আমি তার কথায় অবিশ্বাস করি নি। আমি 
নিঃসন্দেহে তার হাতে গহনাগুলি তুলে দিয়েছিলাষ 1” 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকে হঠাৎ মুল্যবান সোনার গহন 

এদের খুলে দেয় নি। কিন্তু গহনার বদলে রিপু করবার বা কাচাবার 

জন্তে শাল বা বস্ত্রা্দি চাইলে ছৃবৃত্তির সহজেই তা করায়ত্ত করতে 

পেরেছে । 

এদেশের স্বতাব-দূর্বত্ত জাতিদের মধ্যে বহু জাতি আছে 

[কবলমাত্র চুরি ডাকাতির দ্বারা জীবন যাপন করে। এদের 

এক একটি দূল এক এক পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা চৌর্য কার্ধ করে । 

ইরানী জিপলী এবং সন্দার জাতীয় পুরুষের চৌর্ধয কার্ষের জন্তে 
প্রায়ই কোনও দোকানে এসে দ্বোকানদারের সহিত কলহে লিগু 

হয়। ইত্যবসরে এই দলের মেয়ের! দোকানের ভ্রব্যাদি বেখানুষ 
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ভাবে চুরি করে বস্ত্রাচ্ছাদন মধো লুকিয়ে ফেলে | এই সকল 

স্বভাবদূর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে সান্ুরিয়া ত্রাঙ্মণ, চন্দ্রবেদী নামে এক 

জাতি আছে। এই জাতির লোকেরা এক অদ্ভুত উপায়ে উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুদের ঠকিয়ে থাকে । এদের মধ্যে একজন স্নানের ঘাটের নিকট 

হঠাৎ একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্ুকে ছুয়ে দিয়ে বলে উঠে, ক্ষমা করবেন 

ঠাকুর, হঠাৎ আপনাকে ছুয়ে ফেলেছি । আমি সামান্ত একজন 
মেথর, যেন অকল্যাণ হয় না ম্বামাদের' ইত্যাদি । এর পর এ উচ্চ- 

বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের ত্নান করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। 

এদিকে দ্রব্যাদি ঘাটের চাতালে 'রেখে ভদ্রলোক জলে নামামাত্র, 
দুর্ব্তটি দ্রব্যাদি চাতাল থেকে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে। কখনও 

কখনও এরা বিষ্ঠার হাড়ি নিয়েও ভদ্রলোকদের ছু"য়ে দেয়, উদ্দেশ্য 

যেন তেন প্রকারেণ তাদের শ্নান করানো--উপরের পাড় হতে ভ্রব্য 

চুরি করবার স্থবিধার জন্যেই এর এইরূপ করে থাকে । এরা কোন 
মহিলাকে পুফ্করিণী বা নদীর পাড়ে ত্রব্যাদি পাহারায় নিযুক্তা দেখলে 

এমন ভাবে মল বা! মূত্র ত্যাগ করতে বসে, যাতে ক'রে মহিলাটি 

লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হয়; ইত্যবসরে দলের অপর 

আর একজন এ ভ্রব্যাদি তুলে নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায়। 

এই চন্দ্রবেদদী জাতির! ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিকে উপরিউক্ত ভাবে 

বিভ্রান্ত করলেও এরা নিজেরা উচ্চশ্রেণীরই হিন্দু, কিন্তু এরা এদের 

গোঁঠীর যধ্যে এক চামার ও ঝাড়ুদারদের ছাড়া সকল শ্রেণীর হিন্দু 
দেরই গ্রহণ করে থাকে । এমন কি মুসলমানদেরও গ্রহণ করতে 

এদের বাধা নেই । বর্ণহিন্দুদদের এই অস্পৃশ্টতা দোষের ক্যোগ 

কোনও কোনও শহরের লোকও নিয়ে থাকে । এ সম্বন্ধে একজন শহর- 
বাসী ছোকরার বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম। 
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“কিছুদিন পূর্বে আমরা ছুইজন একটি টি-পার্টি”ত আহৃত হঙ্গে- 
ছিলাম। আমর] একটি টেবিলে ছইজন টিকিধারী ব্রাহ্মণকে বসে 
থাকতে দেখে এ টেবিলের পাশে গ্ন্ত অপর দুইটি চেয়ার দখল করে 

বসলাম ॥। টেবিলে খাছাসহ চারিটি মাক্র রেকাবি রাখা ছিল । 

আমরা তখন লোক ছুইটিকে শুনিয়ে কথোপকথন শুরু করলাম । আমি 
আমার বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললাম, 'জাতিভেদ ভাই একটা পাপ 

বিশেষ। এই তুই তো ত্রাঙ্দ আর আমি হচ্ছি ছলে বাণী 

[অচ্ছ্যত]-_এই পর্যন্ত শুনামাত্র ভদ্রলোক ছুজন একটু নড়ে বসলেন। 

তারপর রেকাব ছুটিতে আর হাত ন] দিয়ে উঠে পড়লেন । এই 
হ্যোগে আমরাও হুপাহুপ করে চারটি রেকাবের খাবার সাবড়ানে 

আরম্ভ করলাম। তবে আমর! মুখে এসব বললেও আযষর! দু'জনেই 
আসলে ব্রাহ্মণ সম্ভানই ছিলাম ।” 

ব্বভাব-দুর্বত্ত জাতিদের মধ্যে এমন দুই একটি দল আছে যাদের 

পুরুষরা [প্রাপ্তবয়স্ক ] নিজেরা চুরি করে না' তাদের নির্দেশে চুরি 
করে তার্দের ছোট ছোট ছেলেরা । হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে বড়রা 
এসে এ সকল ছেলেদের মার-ধোর করে এবং ফরিয়ার্দীদের কাছে 

ক্ষমা ভিক্ষা করে ছেলেগুলিকে মুক্ত কার নেয়। এই সকল দলের 
কেহ-কেহ সাধু-সন্্্যাসী সেজেও ঘুরাঁফের৷ করে। কেহকেহ ধর! 
পড়ার পর নির্বোধ ব! পাগলের মতও অভিনয় করে থাকে । কেপমান্বী 

দলের ছেলেরা ধর! পড়লে প্রায়ই মুক বা বোবা সাজে। এর! 
অদ্ভুত উপায়ে এদের জিহ্ব। উপন্নে বা নিম্নে গুটিয়ে নেয়। এমন ভাবে 
এরা ত1 করে যাতে তাদের বোবাই মনে হুবে। বছ অভ্যাল ও কৃষ্ 
সাধনের দ্বারা এ কৌশল তারা আয়ত্ত করেছে । কোনও কোনও সবর 
এক! ককিরের বেশে কোনও দোকানে এসে জিনিস কেনবার অছিলায় 

অআ-ং-" ১৮ 
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করদ রাজ্যে প্রচলিত মৃূত্র/ প্রদান করে। দোকানদার এই মুদ্বা গ্রহণে 
অসম্মত হলে সে আশ্চর্যান্বিত হর়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তাণ্ছলে কি 

এদেশের মুদ্রা ভিতর প্রকারের ?' এই বলে সে তাদের কাছে তা দেখতে 

চাষ। দোকানদার প্রচলিত একটি রৌপ্য মুত্রা দেখবার জন্যে তার 
হাতে তুলে দিলে সে ততক্ষণাৎ হাত-সাফাই-এর সাহায্যে উহ] সরিয়ে 

নিয়ে &ঁ স্থলে একটি জালি মুদ্রা আনে । এ মুদ্রাটিই সে দোকানদারকে 

ফিরিয়ে দিষে থাকে । এই দূরত্ত জাতিসকল এবং তাদের বিভিন্ন 
প্রকার অপপদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে 
আলোচিত হয়েছে । এক্ষণে অন্যান্য চৌর্ধ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু 
আলোচনা ক'রে বর্তসান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক। 

সবল চো 

সি'দেল টুরি ভারতের এক প্রাচীনতম অপরাধ । ইংরাজিতে 
উহাকে বারগপারি বলা হয়ে থাকে। অপরাধীরা ইহাকে তালা- 

তোড়, গাষছামারী ও চাবির কাজ [কাম ] নামে অভিহিত করে। 
এই সিশদমারী ও ডাকাতির বিরুদ্ধে আত্মরঙ্ার্থে পূর্বে গৃহস্থ বাটীগুলি 
দুর্গাকারে তৈরি হতো। এজন্য ধনীরা খাড়া পাহাড়ের উপর বাটী 
তৈরি করতেন । কিন্তু এ যুগে খাড়া পাহাড়ে উঠতে এর! শিকল-বাধ। 

গোহাড়পিল জীবের সাহায্য নিতো । একালে এরা এ কাজে বহু- 

বিধ ভাঙন হত্্র ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এযুগে হালফ্যাশানের 
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বাটীগুলি খোলা-মেল! হয়। ফলে সব ক্ষেতে এদের ভাঙাভাঙি 
করতে হয় না। এই ভাগাভাঙির কাজ বন্ু প্রকারের হয়ে থাকে। 

(১) সি"দযারী-__সি"দকাটির সাহায্যে ছিবাল খুষ্ড়ে গর্ত করা 
হয়। এরা প্রথমে এ গর্ভের মধ্যে পা বাড়ায়। বহু গৃহস্থ ঠুকঠাক 
শব্দে জেগে উঠেছে ও কোপ মেরে তার পা' ছুখান করেছে । এতে 

পূর্ব চুক্তিমত দলের লোক তার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে । এতে এ 

ব্যক্তিকে কেউ সনাক্ত করতে পারে নি। ফলে, সমুদয় দলটি এ কারণে 
ধরা পড়ে নি। কোঠা বাড়িতে সাধারণতঃ ছুয়ারের পাশে এ গর্ত 

করা হয়ে থাকে । উহাকে বগলী সিশদ বল! হয়ে থাকে। এই গর্তে 

হাত বা বাকা শিক ঢুকিয়ে খিল খুল] হয়। ছুই স্তর ইটবামাটির 
দ্বিবালের [ মেটে বাড়িতে ] মধ্যে একট করে করোগেটেড, টিন রাখলে 
গর্ত কাটা যায় না। কয়েক ক্ষেত্রে ছাদ ফুটো করে এর! দড়ি ধরে 

ঘরে নেমেছে । কিন্তু এরূপ কার্য খালি দোকান ঘরেতে সম্ভব । 

বাড়িতে শিক্ষিত কুকুর থাকলে ইহাতে অন্থবিধা হয়। কিন্তু এ 

কুকুরকে দিনের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে রাজ্রে ছাড়তে 
হবে। 

(২) চাড়-বাজী-__এই পন্থাতে দুয়ারের উভয় পাল্লার মধ্যে 

পাতল! ছুরি, লৌহ পাত ঢুকিয়ে ছুয়ারের পাল্লাঘ্বয় ফাক করা হয়। 
কখনও ছুই হাভের মোক্ষম ও সতর্ক চাপেও এ কাজ সমাধা হয়। 

পরেতে রুটি কাটা করাতের দধাতে আটকে ভিতরের খিল নিঃশঝে 
ধীরে নীচে নামানো হয়। 

(৩) তুরপুনি--এই পস্থাতে বিবিধ তুরপুনের সাহাষ্যে ক্রুত 
গতিতে দরজার পাল্পাতে ঠিক ধিলের উপরে ফুট! কর! হয়। এই ফুটাতে 
বাক! তার বা শিক চুকিয়ে ধীরে খিল খুল৷ ও নামালো হয়। 
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পলায়নের হবিধার জন্ত প্রায়ই এরা বস্তরপাতি ও হাতিয়ার ঘটনাস্থলে 

ফেলে ষাযর়। উপরোক্ষক এক একটি পদ্ধতি এক এক বারগ্লারদল 

দ্বারা গৃহীত হযর়। 
প্রতিষেধক ক্কপে ছুই পাল্লার ছুই প্রান্তে ছুটি শক্ত [ বড় ]ছিট- 

কিনি ও তংসহ খিল লাগালে ছুয়ার খুল] শক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে 

চাড়বাজীতে বা অন্ত ভাবে ছুয়ারের পাল্লাঘ্বয় ফাক কর] যায় নি। 

অতিরিক্ত আঘাত করলে শব্ধ হয় এবং গৃহস্থ জেগে উঠে। ছুয়ারের 

পাল্লাদয়ের উপরাংশের ন্তার উহাদের নিম্নাংশেও ছিটকানি থাকলে 

আরও ভালে! । অন্ততঃ মূল্যবান ভ্রব্য সম্বলিত একটি ঘর এঁরপে 

স্বরক্ষিত রাখ! ভালে! । ছুয়ারের পিছনে টিনের পাত লাগানে। 

সর্বোত্তষ। 

[ পূর্বে বাড়িগুলির চওড়া দ্বিবালের মধ্যে ফপস্ দ্বিবাল থাকতো । 

অর্থাৎ উহাদের মধ্যস্থলে কিছুটা ফাক থাকতো। দ্বিবাল বেশি 
চওড়া মনে হুতো--কারণ বাহির হতে এই ফাক বাফাকি বুঝা 

যেতো ন1। ষধ্যে এই এয়ার স্পেণ থাকাতে ঘর ঠাণ্ডা থাকতে 

এবং তৎসহু দ্বিবাল ভাঙা বা তা ফুটা করা সম্ভব হতে! 

না। 

লাইব্রেরি, পার্লার, ক্লোক রুষ প্রভৃতি সহ লক্ষ লক্ষমূত্রা ব্যয়ে 
মান্য বারগ্ুহ নির্মাণ করে। কিন্তু মাত্র অতিরিক্ত ছুই সহজ মুস্তা 
ব্যয় করে কেউ তৎসহ একট জর রুম তৈরি করেনা। অথচ তাদের 
ষুল্যযান জহরত, অর্ব ও গহৃনাদি ব্যাঙ্কে না রেখে বাড়িতে রাখ 
চাই।] 

(৪) উঠমানি--এই পদ্ধতিতে অপরাধী দ্বিবালের খড়া বা 

জলের পাইপ বেক্নে উপরে উঠে। দ্বিতল ৰা. ভ্রিতলে চুরি এ 
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সাবে এরা করে। এদের কেউ কেউ উপরে উঠার জন্য 

কনিকের সাহায্যে খ্বিবালে খাঁজ কেটে নেয়। এর] ছাদে উঠে পরে 

শিড়ির দুয়ার খুলে নীচে নাযে। এদের বিড়াপ-চোর [০41 

0 8091-1২] বাবিড়ালী চোর বলা হয়। এই সকল পাইপ বা 

পাঁচিলে কাটাতার দেওয়! থাকলে ওরা কেউ বা জুতা পায়ে কিংবা 
পায়ে খলে জড়িয়ে উহা অতিক্রম করে | অধুনা কর্তনযন্ত্ দিয়ে তাদেরকে 

শিক কাটতে দেখ গিয়েছে । এই পাইপ বাথরুমের ভিতর দিয়ে নামানো 

ষেতে পারে এবং সাবেকী কায়দায় ছার্দে জল নিকাশী মাটির পাইপ 

বসানো চলে। কিন্তু উহাতে বাড়িগুলির অন্তভাগ স্থদৃশ্য দেখা 
যার না। 

(৫) বাকীয়াখুল-_এই পদ্ধতিতে জানলার রড. হাতের চাড়ে 
কিংবা করাত বা অন্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতিত, বাকানো বা খুল! হয়ে 
খাকে। এই প্রকার সিদেগ চোর মাত্র জানালার মধ্য দিয়ে গৃছে 

প্রবেশ করে। এই জানালার রড মোটা হলে উহাদের অস্কবিধা হয়। 

এর প্রতিষেধক সন্বদ্ধে পরে আলোচিত হবে। 

(৬) ঘুলঘুলিয়া-_এই পদ্ধতিতে অপরাধী একজন [ বালক ] নর্মা 
ৰা অপরিসর ক্কাইলাইটের ফশীকে বাড়ির ভিতরে যায়। তারপর এ 

বালক ভিতর হতে খিল খুলে বড়দের ভিতরে ঢুকায়। [কাউর মাথা 
ছুকলে দেহও ঢোকে । এই বুঝে ফশীকের যাপ ছোট রাখা 
ভালো । ] এই জন্ত এই অপদল এ কাজের জন্ত বালকদের পুষে থাকে । 

এজন্ড এরা ছোট ছেলে টুরি করে মানুষ ক'রে তাদের এ কাজ কাধ 
শেখায়। ছোট বয়সে বিপথগা্ী বালকর। খ্ষেচ্ছাতে এদের দলে 

ভিড়েছে। কোনও কোনও বালকের পঙ্গে এদের অবৈধ যৌন [বিকৃত 
যৌন-বোধ ] সহ্বদ্ধও থাকে। এই বালকদের কোকেনখোর করে গলে 



অপরাধ-বিজ্ঞান ২৭৮ 

ভতি কর] হয়ে থাকে । গৃহহীন ও ভিখারী বালকদের এরা এজন 

সংগ্রহ করে। 

বিঃ ভ্বঃ--এক এক অপদ্দল এক একটি প্রবেশ পথ ও নিজ্মণ 

পথ বেছেনেয়। এই প্রবেশ ওনিক্ষমণ পথ [এন্ট্রি ও এক্সিট। 
অহ্ধাবন করে ওয়াকিবহাল রক্ষীকুল কোন দল এ চুরি করলে! তা 

বলে দিতে পারে । এই অপদলগুলির মধ্যে বন্ুবিধ বিরোধ ও শক্ত 

থাকে। এই স্যোগে [বিরোধীয় ] অন্ত দল হতে বহু সংবাদ সংগ্রহ 
করাযায়। এই ভাবে চোরদের মধ্য হতে বেতনভূক গুপ্তচর সংগ্রহ 

কর] হয়। প্রবেশ পথ এবং নিজ্রমণের পথ এরা পুর্ব হতে ভেবে 

রাখে । তবে তাড়াছিড়াতে হেরফের হওয়া অসম্ভব নয়। 

সি'দেল চোরগণ প্রায়ই প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে । এদের 

মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিপূর্ণ দেখা যায়। এর! বেশ্যাবাড়ি 

হতে বেরিয়ে বেশ্যাবাড়িতে ফিরে আসে । পরে দিবাতে তার বস্তির 

ডেরাতে ফিরে ষায়। নিয়্শ্রেণীর বেশ্টা সম্তোগের ও মহাহল্লোড়ের 

ও নেশাভাঙের এর] ভক্ত। এদের মধ্যে কষ্টবোধ অতি কম এবং 

স্থৃতিশক্রি অতি প্রথর। ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে এর! পা ভাঙলেও 

কষ্টবোধের অভাবে এরা হেঁটে চলে যেতে পারে। [ প্রথম খণ্ড দেখুন ]1 

কষ্টবোধ মানুষের প্রতি একটা ওআনিং। এ থেকে সে বুঝতে পারে 

ষেতার রোগ হয়েছে । এজন্ত সে বুঝে যে এবার তাকে সাবধান 
হতে হবে। কিন্তু কষ্টবোধের অভাবে ওদের রোগ-ভোগ ও দৈহিক 

ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে ওরা তখুনি অবহিত হতে পারে না! এ সময় উদ্বে- 

জনার মধ্যে উহা! তারা জানতে ও বুঝতে পারে নি। 

সি'দেল চোরগণের দলগুলি ছয় বা সাত জনের বেশি হয়না। 

এদের দল ডাকাতদের মত বড় দল হলে প্রশাসনীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন 
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হয়। এ ব্যবস্থাতে কিছুটা আইন-কানুন ও [ উহা! মানার জন্ত 
সথপ্ররণার দরকার হয়। এ অবস্থাতে এদের আদিম ভাব 

তিরোহিত হয় ও তার ফলে এরা এদের পূর্ব দক্ষতা হারিয়ে ফেলে | 
এই জন্য এদের দলগুলি বড় হয় না। 

| এদের দল দৈবাৎ বড় হলে উহ! সর্দারদের অধীন হয় । এদের 

মধ্যে খাস মজলিস ও আম মজলিপ বসে। বিশ্বস্ত সাকরেদদের 

শুধু খাস মজলিসে প্রবেশ অধিকার । সাধারণ সদন্যর! আম মজলিসে 
জড় হয়। এদের জমায়েতে সর্দার বহু উপদেশ ও সারমন দেয়। দল 

বড়ে। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে হানাহানি দেখা যায়। ফলে 

দল ভেঙে পড়ে পুনরায় ছোটদলের হৃষ্টি হয়। জাত-সেয়ানারা 

এঁ সব বড় দলে যোগ দেয় না। ] 

দ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ার্থে এরা অভ্যাস-অপরাধী ও প্রাথমিক 
অপরাধীদের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। এদের মাধ্যমে ওরা দ্রব্যাদি 

খাউ তথা বামাল গ্রাহকদের নিকট পৌছায় । এইজন্য এদের 
সর্দারের প্রয়োজন হয়ে থাকে । সদশ্য অপরাধীর! প্রায়শঃ স্বভাব- 

অপরাধী হলেও সর্দার অভ্যাস অপরাধী হয়। দলীক্স 

বারগ্লারদের মত আবার একক সিদেল চোরও আছে। এরা 

একাচারী বস্তিবাসী হয়ে থাকে। ক্ষুধার তাড়নাতে অস্থির হলে এরা 

চুরি করতে বেরোয়। অন্য সময় এরা অলন জীবন যাপন করে। 
এই অপরাধীর! প্রায়ই এদের একক শক্তির উপর নির্ভরশীল। 

সাধারণ সবল বা দি'দেল চুরিকে ইংরাজিতে বলা হয় বারগারি 
[ 00151775 বা 7০৪5০ 1369810608 ]1 কোনও চৌর-কার্ষে বল 

প্রকাশ কর! হলে সেইক্ষপ চৌর-কার্ধকে বঙ্গ! হয় সবল চৌর্ধ। এই 
বলপ্রকাশ মাত সম্পত্তির উপর করা হয়, এরূপ বল প্রকাশ কোনও 
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ব্যক্তির উপর কর! হুয় না। এমনকি বাধ! পেলেও এর] আঘাত 

হানে না) তবে কোনও স্থলে প্রতযাগমনের পথে বাধা পেলে আত্ম- 

রক্ষার্থে এরা আশাত হেনেছে । অপকর্মের পূর্বাহে বাধা পেলে 
সাধারণতঃ এরা বিনা দ্বন্দ্েই প্রত্যাগষন করে থাকে । ছুয়ার বা তালা 

ভেঙে যার! চুরি করে বা যারা সিঁদ কাটে বা যার! দড়ির সাহায্যে 
বা পাচিল টপকে পরগৃহে প্রবেশ করে তাদেরকেই সাধারশতাবে 
বলা হয় সবল চোর, তালা তোড় বা! সি'দেল চোর। 

কলিকাতা শহরে সাধারণতঃ নিম্নশ্রেনীর নিরক্ষর বাঙ্গালী, নেপাপী 

এবং হিন্দুস্থানীদেরই দক্ষ তালা-তোড় রূপে দেখ! গিয়েছে। স্বভাব 
ুরৃত্ত জাতির তালা-তোড়রা প্রায়ই প্রত্যাবর্তন কালে ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা 
ও পোড়া ৰিড়ি ফেলে রেখে গিয়েছে । [কিন্তু অতি দক্ষ প্রকৃত 

অপরাধীরা এ বিষ্তা গৃহ্প্রবেশের পূর্বে ্নায়বিক কারণে ত্যাগ করে 
থাকে। এদের কোনও দল প্রাঙ্গণে কোনও দল আলিন্দায়, 

কোনও দল প্রবেশ বা নির্গমন পথে এ বিষ্ঠ। তাশ করেছে । এই 

সকল ভ্রব্য কোন স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছে তা দেখে এ অপকণ০ এদের 
কোন দল দ্বারা সমাধ। হয়েছে তা বলে দেওয়া গিয়েছে । বেদিয়া 

প্রভৃতি দুর্বৃস্তর। তৃকরূপ্পে ঘটনাস্থলে শিকড় প্রভৃতি ফেলে রেখে গেলেও 

এই বিষ্ঠা ও বিড়ি ত্যাগ কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তুক-তাক নয়। এদের 
যারা বিষ্টা ত্যাগ করার পর অপকর্ধে প্রবৃত্ত হয় তারা উহা মনঝ্ষাত্ত্িক 
কারণে করে থাকে । এই অভ্যাসের প্রর্কত কারণ এই পুস্তকের 

প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে । এই পুস্তকের বর্তমান খণ্ডেও উহার 
সন্বন্ধে কিছু কিছু বিবৃত কর হবে। 

এইবার এই সি'দেল চোরদের অপকর্মের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে 

আলোচন। করা ষাক। এই মি'দেল চোরদের দলে সাধারণতঃ চার 



৮১ সবল চোর 

হতে নয় বা দশজন পর্ধস্ত যুক্ত থাকে। এদের কেহ কেহ পাহারার 

কার্ধে নিযুক্ত থাকে ৷ এদের বাকি চোরেরা তখন সিদ দিতে শুরু 

করে। একক সিদেল চোরও দেখা যায়। তবে অধিক ক্ষেত্রে এরা 

দল বেধেই অপকরে বার হয়। 

পল্পীগ্রামের সিদৈল চোরের! রাজ্িকালে সর্বাজগ তৈলাক্ত করে 

কাল লেঙটু পরে অপকর্মে বার হয়। সর্বাঙ্গ তৈলসিজ থাকায় কেহ 

এদের সহজে ধরতে পারে না। এ অবস্থাতে এদের গায়ে হাত দিলে 

হাত পিছলে যায়। এই অবসরে চোর মশাই সহজে সরে পড়তে 

পারে। দেহে বন্দি থাকলে অস্থবিধা অনেক, কাপড়টা ধরে 

ফেললেও এ অবস্থায় চোর আটকা পড়তে পারে । এই জন্তে চোরেরা 

অধিক কাপড়-চোপড় দেহে রাখে না। শহুরে চোরের। লেগটের 

বদলে কাল হাফ, প্যাণ্ট ব্যবহার করে। রাত্রিকালে শ্বেত বন্ত্রাদি 

এর! একেবারেই নিরাপদ মনে করে না। লৌহ নিধিত সিপ্দকাঠিই 
সিদেল চোরদের আদিম যন্ত্র। এদেশের চাষীরা যেমন আজও পর্যন্ত 

খণ্েদীয় যুগের লাঙল নিয়ে সন্তষ্ট আছে, ভারতীয় স্বভাব-চোরেরাও 

অনুরূপভাবে তাদের পুরানো সিঁদকাঠি নিয়েই সন্ধ্ট । কিন্ত এদেশের 
অভ্যাস-চোরদের সম্বন্ধে একথ1 বল চলে না। এরা বহু প্রকার 

আধুশ্িক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ ভারতীয় 

সি'দেল বা সবল বা ভালা তোড় চোরের অতি সাধারণ [ 5107215 ] 

হাক্ষা যস্্াদি ব্যবহারের পক্ষপাতী; বিশেষ করে ভারতীয় স্বভাৰ 

ও পুরানে! চোরদের সম্পর্কে ইহা! বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । ইউরোপীয় 
সবল চোরদের ভ্তায় এরা উন্নত ধরনের আধুনিক বস্ত্পাতির ব্যবহার 

পছন্দ করেনা তুলনামূলক ভাবে দেখ! গিয়েছে যে, ইউরোপী 
অপরাধীরা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর এবং ভারতীয় অপরাধীর! 



অপরাধ-বিচ্ঞান ২৮২ 

উহার ব্যবহারচাতুর্ধের * উপর নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত নিরপরাধী 
ভারতীয়দের স্ভায় এই দেশের অপরাধীরাও বহু বিষয়ে পরিবর্তন - 

বিরোধী বা রক্ষণশীল। এইজন্য অপকার্ধে ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রপাতির 
মধ্যে সর্ব-প্রাচীন সি"দকাঠিই এদের পছন্দ । 

[ ত্বভাব-দূর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে যারা আদিমকাল হতেই অপরাধে 
অভ্যন্ত তারা এই সি“দকাঠিকে পূজা করে এবং উহাকে এক পবিত্র 
দ্রব্য মনে করে। কিন্তু ইহাদের যে সকল জাতি আমাদের মতই 
সভ্য মান্থষের অধঃপতিত বংশধর তারা ইহাকে অস্ুরূপ সম্মান দেয় 

না। এমনকি সেই সকল অপদলের মেয়েরা উহ স্পর্শ করে নি। 

এদের মেয়েদের ধারণ এ দ্রব্য স্পর্শ করলে তাদের অমঙ্গলই হবে। 

জাতি মান্রের মেয়েরাই যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক তা এদের 

এইবূপ আচার-ব্যবহার প্রমাণিত করে |] 

এখানে বিভিন্ন সিঁদকাঠি যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হল। দৈর্থে অর্ধ 
হস্ত পরিমিত এই লৌহ পিঁদকাঠির সাহায্যে এর! সিদ কেটে থাকে । 
হাতে ধরার স্থবিধার জন্য এই যন্ত্রের পশ্চাৎভাগে গোলাকার খাঁজ 

কাটা থাকে। কখনও কখনও ন্তাকড়। দ্বার উহার পশ্চাদদভাগ আবৃত 
রাখা হয়, যাতে ধরবার সময় হাত হতে উহা পিছলে না যায়। 

ছুয়ারের পার্থের কয়েকটি ই্টক কিংবা [ মেটে ঘর হলে ] কিছুট] মাটি 

এরা সিদকাঠির স্থচলা মুখ দ্বারা বার করে দেয়। এর পর তারা 
এই দি"দের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দুয়ারের খিল, হুড়ক! ব। ছিটকিনি খুলে 

* সামান্য ও সাধারণ ষ্র তাদের হাতের কায়দা বা ব্যবহার- 

চাতুর্ষের জন্ত। শক্তিশালী অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিকেও হার যানিয়ে 

দেয়। 
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সম্ভর্পণে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে | দেওয়াল মৃত্তিকা-নিমিত হলে 

এরা আরও সহজে কা সমাধা! করতে পারে। তবে দেওয়ালের 

সবত্তিকার অভ্যন্তরে [ মধ্যদেশে ] করগেটেড, টিন থাকলে উহা সম্ভব 

হয় না। এই ধরনের সিদেল কার্ধকে এ দেশে “বগলী সিদ" বলা 
হয়। এদের কেহ কেহ গৃহস্বার্ী জেগে আছে কিনা তা পরীক্ষা 

করবার 'জন্তে প্রথমে একটি পা চুকায়। গৃহস্বামী খুট-খাট, 
-শব শুনে জেগে উঠে দা হস্তে ছুয়ারের পাশে এসে দীড়িয়েছেন এবং 

চোরের পা'ট। কেটে উড়িয়েদিয়েছেন__ এইরূপ কাহিনীও শুনা গেছে। 

এইরূপ ক্ষেত্রে দলের লোকের! অমনি সঙ্গীটিকে ফেলে না পালিয়ে 

তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে পালিয়েছে--এইকপ বহু নজিরেরও অভাব 

নেই। এইকপ অবস্থায় মৃত সঙ্গীটিকে কেহ সনাক্ত করতেও পারে না । 

সত ব্যক্চির দ্বারা দোষ করুল করানোও সম্ভব হয় না। আত্মরক্ষার 
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কারণে গৃর্ব হতেই এরা পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ শর্তে আবন্ধ করে 
নেয়। এই জন্তে এদের কাছে এতে দোষেরও কিছু থাকে না। এ 
ক্ষেত্রে যে বায় সেই যায় এবং যে বাচে সেই বাচে। 

[ বাড়িতে কুকুর থাকলে এরা মধ্যে যধ্যে বাড়িতে ফিরিওয়ালা 
রূপে এসে খাছা দ্বারা ওদের বশ করে। কিন্ত ভালো জাতের কুকুরের 

সাথে এইভাবে পরিচিত হওয়া ষায় না। উহাদের মার্দী কুকুর 

স্বারাও বশ করা সম্ভব নয়। কিন্ত কুকুর অত্যুগ্র গপ্ধবোধ দ্বার প্রতু, 

ভৃত্য ও প্রভুর আত্মীয়দের মধ্যে প্রতেদ বুঝে । বগা বাহুল্য, কুকুরের 
মেমরির কার্ড ইনডেক্স তাদের স্থশ্্স গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল । 

দশ বা বিশ ফুট দূরে মান্য না নড়লে উহার তাদেরকে চক্ষুর দ্বারা 

মানুষ রূপে বুঝে না, কিন্তু গন্ধ বোধ দ্বারা উহার] তাদেরকে মানুষ 

রূপে চিনে নেয়। এই জন্য অপরাধীরা গাক্রে 'ক্যান্থারাইডিন” আদি 
অতুযুর গন্ধ মেখে অগ্রসর হয়। মানুষের স্ুক্ষ্াগুুক্্ম গন্ধ এ সকল 
উগ্র গন্ধের আওতাতে তাদের অন্ভূত হয় না। তারা একটু নড়লেই 
কুকুর স্বল্প ক্ষণ ডেকে উঠে বটে, কিন্তু তখুনি অপরাধীর থেমে 

নিশ্চল ভ্রব্যে প্রভীত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা কুকুরকে 'বাই 

পাশ' করে এড়িয়ে যায়। পুরানো চোরদের গৃহ তল্লাী করে এ 
কূপ বন্ধ উগ্র গঞ্ধের শিশি আমরা পেয়েছি । প্রথমে আমরা মনে 

করতাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ এড়াতে উহ] তারা ব্যবহার করে। 

কিন্ত পরে উহার প্রর্কত কারণ আমরা জানতে পারি । ] 
বিঃ ত্রঃ-প্রতিষেধকের অভাব, সাৰধানতার অভাব এবং 

নিবুদ্ষিতার জন্ত গৃহস্থরা ক্ষতিগ্রন্ত হয়ে থাকেন । বহু ক্ষেত্রে দুল লৌহ 
দণ্ডর় বদলে জানালাতে ক্ষণভঙ্গুর গ্রিল লাগানো হয়েছে । এরা 

শক্ত গডরেজের আলমারি বদ্ধকরে উহ্বার চাবি এ আলমারির 
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মাখাতে কিংবা বালিশের তলাতে কাখেন,সর্ব সমক্ষে [ বি-চাকরের 
সম্মূথে ] উহা! তারা বারে বারে বার করে আলমারি খুলেন এবং 
পূর্ব গানে রাখেন | যদি চাবি তারা আচলে বা গোপন স্বানে না 
রাখবেন তো এ্রীমূলাবান স্টিল আলমারির প্রয়োজন কি? বহু ক্ষেত্রে 

আলমারির ঠিক কোন স্থানে গহনার বাক্সো রাখ! আছে তা বাহিরের 
লোকের পক্ষে অজানা থাকে নি। আমার মতে এই একটি ঘরে 

তৃত্যদের ঢুকতে ন! দিয়ে গৃহিণীদের উহা স্বহন্তে ঝাড়-পৌোছ কর! 

ভালো।। অন্থায় যূল্যবান ভ্রব্য ব্যাঙ্কের লকারে রাখ উচিত। অধুনা 

ব্যাঙ্কে অর্থ ও দ্রব্য থাকাতে বড়ে। চুরির সংখ্যা কম। এইজন্য চুরির 
বদলে প্রবঞ্চনা অপরাধ বাড়ছে । প্রবঞ্চকরা এই অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে 
তুলিয়ে আত্মসাৎ করে। 

আলমারিগুলির মধ্যে গোপন প্রকোষ্ঠ রাখ! যেতে পারে। 

কতকগুলি স্বর্ণ ও রত্বমন্য ঝুটা! চকচকে গহন! আলমারিতে সম্মুখে রাখা 

ভালে । এই পন্থাকে ক্যামোফ্রেজ বলা হয়। পুরানো চোরের খুব 

তাড়াতাড়ি কাজ সারে। বেশিক্ষণ তার! ঘটনাস্থলে অপেক্ষা করে না। 
ডাকাতদের মত তার একাধিক ঘরে সাধারণত ঢুকে না। অবশ্য ঘরগুলি 
খালি থাকলে উহা স্বতন্ত্র কথা । উত্তেজনার মুখে অতোগুলি গহন 
[ ঝুটা ] পাওয়া মাত্র তারা এগুলি নিয়েই সরে পড়ে । আরও ভিতরের 

সাচ্চা গহনার বাক্পোটি তারা আর খুঁজে না। ডবল লকের এক 

আলমারির চাবি অন্ত এক আলমারিতে রেখে এ দ্বিতীয় আলমারির 
চাবি অপর এক আলমারিতে রেখে &ঁ ছিতীয় ও তৃতীয় আলমারিন্ন 
চাৰি অশচলে ব৷ কাকালে রাখ! ভালে।। 

চুরি না করে চাকর হঠাৎ পালালে গৃহস্থের সাবধান হও উচিত্ত। 
বু অভ্ভৃহাতে এর! ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। বরেক ক্ষেতে ওযা 



অপরাধ-বিজ্ঞান ২৮৬ 

বাহিরের চোরের প্রবেশের সবিধা করে দিতে বাড়িতে থাকে । প্রথমে 

চকেরের কাছ হতে অপরাধীর! সুড়,ক সন্ধান পায়। এর পর ওরা 

নিজেরা কেউ কল মিস্ত্রি বা অন্ত মি্তি সেজে বাড়ি ঢুকে । এরা এ 
বাড়িতে এসে বলে-_- কল সারাবেন, বাসন কিনবেন, কাগজ বিক্রি 

হবে, সিল কাটাবেন 1 এইব্প লোকের গৃহস্থদের প্রায়ই প্রয়োজন 

হুয়। বাড়িতে মিস্ত্রি খাটলে গৃহস্থদের সাবধান হওয়া উচিত। এরা 

জল খাবো” বলে বা একটু স্তাকড়া দিন' বা অন্ত অজুহাতে ভিতরটা 

দেখে যায়। চুরির আগে বাড়িতে বাসনউলীর আনাগোনা হয়ে 
থাকে। 

সিদেল চুরির পর প্রায় ঘটনাস্থলে বা উহার নিকটে বিষ্ঠা, পোড়া 
বিড়ি দেখ! যায়। [উহার কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে ।] এরূপ 

ঘটলে বুঝতে হবে উহা! দক্ষ পুরানো চোরের কাজ। এক এক দল 

এক এক স্থানে বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে । কেহ্ প্রাঙ্গণে, কেহ আলিন্দাতে, 
কেহ পথ ব]1 গলিতে, কেহ কক্ষে বা চৌকাঠে, কেহ বা নিকটস্থ যাঠে 

উহা ত্যাগ করে। এই বিষ্টাতত্ব হতে কোন্ দল এঁ কাজ করলো-_তা 
রক্ষীকৃল ওদের অন্ত দলের নিকট খোঁজ-খবর করলেই জানতে 

পারবেন। এ সববিষ্ঠাতে বিশেষ বিশেষ বীজাণু ও জীবাণু থাকে। 
এগুলি ফোরেন্সিক লেবোরেটারিতে পরীক্ষার্থে পাঠানো উচিত। পরে 
সন্দেহমান ব্যক্তি ধরা পড়লে উহাদের ত্যক্ত বিষ্ঠা এভাবে 
পরীক্ষা কর] যেতে পারে। এই উভয় বিষ্ঠার মধ্যে প্রাপ্ত বীজাণু ও 
জীবাণু হতে এঁ ব্যক্তি যে এ চুরির জ্ত দায়ী তা বলা যায়। এই 
বিষ্ঠাত্যাগী সি"দেল চোর ছুই প্রকারের হয়ে থাকে । যথা (১) তুক্- 

তাকে বিশ্বাসী এক দল অপকর্ষের পর তুক্ রূপে প্রত্যাগমনের কালে 
বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এর] সাধারণতঃ শ্বভাব দূর্বৃ্ত জাতীর মধ্যম 
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অপরাধী, (২) অন্ত দল অপকর্মের পূর্বে বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। 
এই বিষ্ঠা নির্গত না হলে এ দিন তারা গৃহে প্রবেশ না করে সরে 

পড়ে । এই অপরাধীরা প্রকৃত ও উৎকট ও অতি দক্ষ সি"দেল চোর 

হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাব-অপরাধী দেখা যায়। এই 
শেষোক্ত দলের বিষ্ঠা ত্যাগের গুহা কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করেছি । 

[সি'দেল চোরগণ দিবা চোর ও রাত্র চোরে বিভক্ত । এতদৃ- 
ব্যতিরেকে ইউরোপীয় বাটীর এবং দেশীয় ব্যক্তিদের বাটীর & চোরও 
বিভিন্ন হয়ে থাকে। জাতি বিশেষের চাল-চলন, কর্ম, জীবন -প্রণালী 

ও উহাদের [পছন্দমত ] বাটার গঠন বিভিন্ন হয়। এই কারণে 

ভারতীয় ও ইউরোপীয় বাটীর চোর আলাদা হয়ে থাকে । এই 

পুরানো চোরেরা চুরির আগে বা পরে ফুরোপীয়দের প্যাশ্টি, হতে 
ত্রাণ্ডি ও ভারতীয় গৃহস্থদের রান্নাঘর হতে পান্তা ভাত খেতে অভ্যন্ত। 

কেউ কেউ শিকড়, দিপুর মাখানো পাতা, মাটি প্রভৃতি ঘটনাস্থলে 

রেখে যায়। 

অধুনা কালে সি"দেল চোরদের মধ্যে যারা অভ্যাস-অপরাধী 

তারা নান! প্রকার উন্নত যন্ত্রপাতি এবং আযাসিড, এসিটিলিন 

গ্যাস প্রভৃতি বস্তরও সাহায্য নিয়ে থাকে। আযাসিড এবং গ্যাসের 

সাহায্যে এরা লোহার সিন্দুক ভাঙে। কেহ কেহ এজন্য প্যাচকাটা 
বোরিঙ ইন্ট্র,মেণ্টেরও [ইস্পাত নিশমিত তুরপুন ] সাহায্য নেয়। 
এরা সি"্দ না কেটে বোরিও য্ত্রের সাহায্যে প্রথমে ছুয়ারের স্থানে 

স্থানে ফুটা করে এবং তার পর এই ফুটার মুখে 'তার' বা সিক ঢুকিয়ে 
খিল বা ছিটকিনি খুলে ফেলে ত্বরে চুকে! চিত্রে কেক প্রকারের 
ড্রিল বা বোরিও ইন্স্ট্,ষেন্টের প্রতিকৃতি দেওয়! হল। 

ক-্মএকটি কাষ্ঠখণ্ড। ইহাতে বিভিন্ন মাপের কয়েকটি চৌকা 
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ফুটা আছে । একাষ্ঠখণ্ডের নিষ়্ে সব ছিত্রের মাপে তৈরি কয়েকটি 
বিভিন্ন মাপের ড্রিল দেখানো! হয়েছে । প্রয়োজন অনুযায়ী ধ মকল 
ছ্রিল এঁ ছিত্রগুলিতে প্রবেশ করিয়ে উক্ত কান্ঠখগ্ডকে হাগ্ডেলে পরিণত 

এডি 

53555 ললল্সল 

977 
করা হয়। বিভিন্ন পরিধির লৌহ সিন্দুক এবং পেটিকাদি ছিন্ত্র 
করৰার কারণে ইহা ব্যবহৃত হয় । সাধারণত গাঁচাবির উপর দিয়েই 

এইরপে ছিত্ত্র করা হয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ইহা' 
বিভিন্ন সাইজের সরল তুরপুন যস্ত্র। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্ত 
এই ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের প্যাচ কাটা [ ইলেকদ্রিক ] বোরিঙ যন্ত্র 
ব্যবহার করে। 

খস্ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি সাধারণ লৌহ শিক। 
উহার প্যাচকাটা অংশ ছারা তালা খোলা যায়। তালার মুখের 

টিনার হীনি ই প্র 

মাপ অনুযায়ী পর্যাচের ছোট বাকড় অংশটি উহ্থার মুখে চুকিয়ে 
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দিয়ে তাল। খোলা হয়। এই যন্ত্রের বক্র অংশটি উভয় দরজার 
ফাকে ঢুকিয়ে দিষে ভিতরের কাঠেব খিলটি টেনে খুলে ফেলা যায়। 

কোনও কোনও অপরাধী দরজার একটি পাল্লা! হাত দিয়ে সন্মুখের 
দিকে এবং উহার অপব পাল্লাটি হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে 
পাল্লাব কাঠ বাঁকিযে দিযে উভয পাল্লার মধ্যে একটা ফশাকের 
কষ্টি করে উহার মধ্যে শিক ঢুকিষে খিল খুলেছে । অপপদ্ধতির এই 

কায়দাকে এর! চাড়বাজি বলে। এখানে দরজাতে এই খিল সমেত 
উহার উভয় পাল্লীতে ছিটকানি থাকলে কিংবা এ থিলের মুখে 

অ-২--১৯ 
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ক্রিপ, আটা থাকলে উহা সম্ভব হয়না । এদের অনেকে দিবালের 

খড়া বেয়ে বা জলের পাইপ ধরে উপরে উঠেছে । এই পাইপে বা 

পাঁচিলে কাট। তার থাকলে এরা পায়ে থলে জড়িয়ে নেয়। এজন্য 

জলের পাইপ ঘরের ভিতরে থাকা ভালো । 

চ-ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি লৌহ শিকল। উহা 
চামড়া বা রবার দিয়ে আবুত থাকায় উহা ধরে সহজেই উপরে 

উঠা যায়। হুকসহ শিকলটি প্রথমে উপরের দিকে ছাদের আলিসায় 

৪ 

11 
ছুড়ে দেওয়৷ হয়। করন রা জিরার ভার যারে 
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চারের! এই শিকল ধরে উপরে উঠে। শিকলটি চামড়ার ছারা 
আবৃত থাকায় এদের হাতে আঘাতও লাগে না এবং তার্দের হাতটিও 
পিছলে যায় না। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্ত এই ক্ষেত্রে 

জটিলতর দড়ির মই বা রোপ ল্যাডার ব্যবহার করে। চৌর্ধ কার্ষে 
ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত এপ শিকলের পারের চিত্রটি দেখুন । 

ঙ--একটি ড্রিল। দেশীয় ভাষায় ইহাকে তুরপুন বলা হয়। ইহ 

রা ছুয়ারের এক পাশে ভিতরের খিলের উপর প্রথমে ছিত্র কর! 

হয়। [ এ চিত্র দেখুন ]। এর পর ইহার ছিদ্রের মুখে লৌহ শিকের 
[ খচিত্র দেখুন] বক্র অংশ ঢুকিয়ে খিলটি টেনে খুলে ফেলা হয়। 
কিন্তু, ঞ চিত্র অনুযায়ী খিলের মুখের উধ্বে কাষ্ঠের বা লোহার ক্লিপ 

ঃ। 
দেওয়া থাকলে ইহ] সম্ভব হয় না। & ছয়ারের ছুইটি কপাটে ভিতর 

হতে দুইটি ছিট্কানি লাগালেও উহা! স্থরক্ষিত থাকে। 
খস্মএকটি আধুনিক ড্রিল। ইহার শক্তি সাধারণ ড্রিল অপেক্ষা 
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অধিক। অনেক সময় ইহা দ্বারা লৌহ বা ইম্পাতও ছিত্র করা যায় ॥' 

এদের কেহ কেহ ইলেকৃট্রিক ড্রিলও সঙ্গে বাখে। ঘরের ইলেকট্রিক 

প্লাগে তার সংলগ্ন করে ইহাকে কার্ষকরী করা সম্ভব হয়ে থাকে। 

গ-একটি চামড়ার থলি। ইহা জল দ্বারা পূর্ণ করে কোমরে 

আটকে রাখা হয়। লৌহ পেটিকার্দি ড্রিল দ্বারা ছিত্র করার সময় 
মাঝে মাঝে ছিদ্র স্থানে বারি নিক্ষেপ করতে হয়। এ্রস্থানে জল না 

দিলে সহজে ছিন্র করা যায় না। ইম্পাত কাটা করাত বা উক!, 
দ্বারা গরাদ কাটবার সময়ও এঁ ভাবে জল নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে 

থাকে । এছাড়া লোহা কাটা ছোট করাত বা উকাও ব্যবহৃত হয়। 

সিপ্দকাঠির স্থল অংশের সাহায্যে তালা বা কড়া ভাঙার কাজ এবং 

সক্ষম অংধাশর সাহায্যে দেওয়াল হতে ইষ্টক সরানোর কাজ সমাধিত 

হম । 

ইহা ছাঁড়। একটি পাতলা ও লম্বা লৌহ শলক বা শিকও ব্যবহার 

কয়! হয়। এই শিকের মুখটা কিছু বক্র থাকে। এইশিক উভয় 
দুয়ারের মধ্যকার ফাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে খিল বা ছিট্ুকিনি 

খোলা হয়। কয়েক ক্ষেত্জে রুটিকাটা ছুরির মত [ করাতাকার ] 

্বক্প খাঁজ কাটা ছুরিও ব্যবহৃত হয়। এই ছুরি উভয় দরজার? 
ফশকে ঢুকলে এঁ কাঠের খিল এ ছুরির খাজে আটকে থাকে । এতে 

উহার সাহায্যে পতনের শব্ধ ব্যতিরেকে এ খিলকে ধীরে ধীরে নীচে 
নামানে! সম্ভব হয়। কিন্তুকেহ কেহ থিলের উপরে লোহার ক্লিপ 

এ'টে রাখেন। এই অবস্থায় এই যন্ত্রের দ্বারা খিল খোল! যায় না। 

[ ঞ চিত্র দেখুন।] এছাড়া এদের সঙ্গে অনেক ঝুটা চাবি এবং 

উকাও থাকে । এর! চাবিতালার কাজে এক রকম পাকা-পোক্। 

এদের কেহ কেহ দিনের বেলায় চাবিতালার কাজ করে এবং রাত্রে 
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ঈদ কাটে।* এছাড়া এদের কাছে ছোট ছোট ইলেক্ট্রিক উর্চও 
এরা রেখে থাকে। পুর্বে এস্বলে এরা চোরালঠন ব্যবহার করত। 

কোনও কোনও সবল চোর লোহার গরাদদ বাকাবার ব৷ 

সরাবার জন্যে ছোট জ্যাক ষত্ত্রও ব্যবহার করে থাকে । কেহ কেহ 

জ্যাকের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রও তৈরি করে নেয়। এই যন্ত্রের স্.গুলি 

এ'টে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরাদগুলাও যায় বেঁকে । এরা তখন 

জঃ বেঁকে যাওয়া গরাদের ফাকে ঘরে প্রবেশ করে। 'জ" 

চিত্রে এবং পর পৃষ্ঠার 'ছ" চিত্রে, ছুইটি বিশেষ বাকন যন্ত্রের 
প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে । প্রথমে 'জ' চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন । 

ষস্ত্রট চিত্রে প্রদশিত পন্থানুযায়ী জানালার গরাদে সংলগ্ন করে যন্ত্রের 

ডশটি ছুইটির মুখের বণ্ট, [1১০10] ছুইটি প্রাস ব৷ রেঞ্জের সাহায্যে 
এটে দিতে থাকলে উহার চাপে একটি লৌহ গরাদ ধীরে ধীরে বেঁকে 
_উত্ভয় [১ম এবং ২য়] গরাদের মধ্যে একটি বড় ককমের ফণক সৃষ্টি 

করে। এই ফশাকের মুখে তখন চোরেরা .সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে 
সক্ষম হয়। এইবার “ছ" চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রের ছুই দিককার 

ডশটি দুইটি ছুই পার্থের ছুঁইটি লৌহ গরাদে ক্রিপের সাহায্যে এ'টে 

দেওয়া হয়েছে । এই যন্ত্রের মধ্যকার ডখটিটির উপর আগাগোড়া 

প্যাচ কাটা [৭০7৪ *৮০ ] থাকে । এই মধ্য ডাটিটি মধ্যকার গরাদের 

উপরন্তত্ত করে উহার হাগ্ডেলটি ঘুরালে মধ্য ভশটিটির চাপে উক্ত 

লৌহ গরাদটি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বেকে যাবে এবং আরও অধিক 

চাপ পড়লে উহার উভয় মুখ কাঠের ফ্রেম ছুইটি হতে খুলেও এসে 

* কারুর নূতন চাবি তৈরি করবার সময় এরা গৃহ্বদের ত্রব্যাদির 

অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকে। 
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থাকে। এই সবজ্যাক্ যন্ত্রের চাপে লোহার ইঞ্রিন, মোটরকার 
প্রভৃতিও উঠান সম্ভব; সামান্ট গরাদ বাঁকানো তো কিছুই নয়। 
কিন্ত ঝ' চিত্র প্রদশিত পশ্থান্থ্যায়ী এই গরাদগুলির মুখ 

৯১৩৫ 
চে 

5 

৩ 3 ক 

৯৬ % ০৬ ৭ 

ও ৬৯ চ 
সকল বণ্ট, দিয়ে আটা থাকলে কাষ্ঠ ফ্রেমগুলি হতে গরাদগুলিবে 

এত সহজে এবং নিঃশবে উঠিয়ে আনা সম্ভব হয়না। আমার 
মতে ঝ চিত্র এবং এ চিত্র প্রদশিত পন্থানুযায়ী জানাল! এবং ছুয়ার 
নিমিত হওয়া উচিত। এতে এই সব চুরির সম্ভাবনা কম থাকে। 

গৃহস্বদের ঘরের জানালার লৌহ গরাদগুলিও খুব মোটা হলে 
ভালো হয়। 

ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা আবিষ্কত অপর এক সাধারণ ভাঙন 

যন্ত্রের প্রতিকৃতি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। ইহা মধ্যম ধরনের স্কুল তিন 
স্ব 
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টুকরা ফশাপা লৌহ পাইপ। ভিতর ফণাপা হওয়ার কারণে ইহ হান্ধা 
অথচ "নীরেট দণ্ডের গ্তাযই শক । এই নাতিদীর্ঘ পাইপগুলির দুই 

মুখে প্যাচকাটা থাকে । উহাদের দুইটি পাইপ সরল থাকে। কিন্ত 

উহাদের একটি পাইপের মুখ বেঁকে উধের্ উঠে পুনরায় সরলাকার 

সপ ৮৬ ৫77) 
ধারণ করেছে। প্রয়োজন মত এই সবকয়টিকে উহাদের প্যাচকাটা 

মুখে পরস্পরের সহিত যুক্ত করে একটি দীর্ঘ লৌহ্দণ্ডে পরিণত করা 

হয়। তারপর উহার পূর্বোক্ত বক্রাংশ জানালার লৌহ গরাদে 
প্রবেশ করিয়ে চাড় দিয়ে গরাদসমুহ বেঁকিয়ে ফেলা হয়ে থাকে। 

[ঝ চিত্র দেখুন ]| এই সকল যন্ত্র এর! প্রায়ই সন্দেহ এড়াবার 

জন্যে তরকারির ঝুড়িতে করে বহন করেছে । 
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জানালাসমুহের শারপসির ক1৯সমূহ এদেশের অপরাধীরা বিশেষ 

চালাকির সহিত ভেঙে থাকে। এরা প্রথমে এক টুকরা কাপড আটা 
০১২ ১09, রি ও, 

স্রোত 
হ্ 

বা লেইয়ের সাহাম্যে এ সকল কাচের উপর সেটে দেয়। তার পর 
একটা কাপড়ের ছোট ডাগ্ডিযুক্ত বল [ কটনহ্যামার ] উহার উপর 
রেখে ঠুকে ঠুকে বা চাপ দিয়ে এ কাচ ভেঙে ফেলে । এই অবস্থায় 
কাচের টুকরা সকল এঁ আটা মাখানো ন্তাকড়ার সহিত সেটে থাকায় 
ঝন ঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে কোনও প্রকার শবের স্ষ্টি কয়ে নি। 

এদের কেউ টর্চ বা দেশলাই সঙ্গে না নিয়ে মাত্র একমূঠা চাউল 
সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে । অন্ধকার ঘরে এই চাউল কণ। ছড়িরে 
উহার পতনের শব্ধ হতে এই শব্দবিশারদ চোরর] বুঝে নেয় কোথায় 
কোন ত্রব্য শ্তস্ত আছে । ইহাতে শব এতো সামান্য হয় যে উহা 
কোনও গৃহস্থের গোচরীভূত হয় না। কোনও ক্ষেত্রে ইহা দৈবাৎ 
শ্রতিগোচর হলেও গৃহস্থ উহাকে ইছুর কৃত শব্দ বলে মনে করে। 



২৯৭ সবল চোর 

এদের কেহ কেহ একজন অপরজনের কাধে উঠে স্কাইলাইটের 

কাচ ভেটেও ঘরে ঢুকেছে । এদেব মধ্যে যারা জলেব পাইপ ধবে 

উপবে উঠতে সক্ষম, তাদের ইংরাঁক্তিতে বল! হয “বিডাল চোর ব" 

ক্যাট বাবগ্লার”।* কোনও কোনও সবল চোরের দল এজন্য ছোট 

ছোঁট ছেলেও পুষে থাকে । এই সব ছোকরারা নর্দমাব মুখ দিয়ে বা 

জানালাব কিংবা স্কাইলাইটেব ফণীক দিষে ঘরে ঢুকে বডদেব 

প্রবেশেব জগ্যে দবজা খুলে দিযে থাকে । এই সবল বা সি"দেল 

চোবদেব বর্তমান কার্ষপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে কযেকটি বিবৃতি দেওয' 

গেল। এই বিবতিগুলি পাঠ করলে এদের কার্ধকলাপ সকল সম্যকরূপে 

বুঝা যাবে। 

“কোনও গৃহে পিদ দিতে হলে আমরা একটি বিশেষ উপাষের 

সাহায্য নিই। প্রথমে আমরা একটা পুবানেো! মোটবকার বা মোটর 

সাইকেল সংগ্রহ করি। এর পব উক্ত যস্ত্রশকটটি মনোনীত গৃহেব 

সম্মুখে রাস্তার উপর রেখে এইৰপ ভাণ করি, যেন হঠাৎ উহা! বিকল 

হযে গেছে । আমাদেব কযেকজন এই মটোর সারাতে ব্যস্ত থাকে। 

অনবরত গ্যাসের ভট, ভট, শব্ধ বার হতে থাকে । এই মোটর মেরা- 

মতের সেখানে খুটুখাটু শব্দও হয। দূলের অপব ব্যক্তিগণ এই 
অবসরে গৃহে টুকে সি"দ দিতে শুরু করে। মোটরেব ঘট, ঘট, 

* বনু প্রাচীনকালে এরা গোহাড়গিল জীবের গলার শিকল ধরে 

পর্বতস্থ ছর্গ প্রাকার উল্লজ্বঘন করতেও পেরেছে । মধ্যযুগে ধনিগণ 

পাহাড়ের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করতেন । এ সময় তার্দের গৃহে 

সিশ্দ দেবার জন্তে এ ভাবে তারা পাহাড়ে উঠতো। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ২৯৮ 

আওয়াজে সিদ কাটার আওয়াজ আর শ্রত হয় না। উহা শ্রুত 
হলেও গৃহত্বামী মনে করে উহা এ গাড়িরই আওয়াজ। এই কারণে 

ভারা এ বিষয়ে কোনও রূপ সাবধানতাও অবলম্বন করেন না। 

আমর] অকুস্থলেই বাকু ভাঙার কাজও সমাধা করতে সমর্থ হই। 

আমরা সেখানে শিবিবাদে চুরি করে এ মোটরেই বামালসহ সরে 
পড়ি। এমন কি পুলিশ এ রাস্তায় টহল দিয়ে গেলেও মনে করে 

আমর] মোটরট। মেরামত করছি । তদুপরি এই মোটর এঁ সকল 

পিপাইদের আড়াল করেও রাখে । দৈবাৎ গৃহের কেহ চেঁচাতে শ্রু 

কবল এ শন্ষের মাত্রা আমর। আরও বাড়িয়ে দিই। ওতে ক'রে 

মোটবেব উৎকট শব্ধ চিৎকারের শব্দ একেবারে চাপা পড়ে যায । 

“কি করে, এত সব শিখলাম? শুন্থন তবে আমি তা বলছি। 

ছেলেবেলাষ আমি পিতার সঙ্গে কোলকাতায় থাকতাম আমাদের 

বাড়ির পার্খেই ছিল একটা টিন মিম্ত্রির দোকান । এ দোকানে 

সশব্দে কাজ হত। ঠিক সেই সময়ই মামি আমার বাবার হু"কায় টান 
দিতাম। পাশের ঘর থেকে বাব! টিন মিস্ত্রির হাতুড়ির আওযাজ 

শুনতেন এবং এ শব্দের আওতায় হু'কার গুড গুড় আওয়াজ তার 

আর কানে যেত না। ওখানে হাতুড়ির শব্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গেই 
কিন্ত আমি হু'কার নলটিও নামিয়ে রাখতাম । পরে প্রাপ্ত বয়সে 

আমি চোর হয়ে পড়ি । এই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাল্য- 
কালের কাহিনীটি মনে পড়ে ষায়-তখন আমিই আমার সর্দারকে 

বিছ্যেটা শিখিয়ে দিই। 

"কখনও কখনও এই মোটরের সাহায্যে আমরা ছুয়ারও ভেঙে 

বা খুলে ফেলেছি । রাস্তার ধারের দোকানগুলিই এই ভাবে ভাঙা! 

হুয়। রাস্তা হ'তে একটা কাঠের বেঞ্চি বা বাশ বা লোহার কড়ি 
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উঠিয়ে নিয়ে উহার একটি মুখ মোটরের পিছনে এবং অপর মুখটি 

ছুয়ারের উপর ন্যন্ত ক'রে_এ লৌহ বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর মোটরটি 

সজোবে ব্যাক করে দিহই। ফলে মোটরের চাপে দরজাটা এমনই 

ভে পড়ে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে দরজার গরাদের এবং মোটরের 

পিছনের সঙ্গে শিকল বেঁধে মোটরটি সামনে চালিয়েও দরজা 

খুলেছি--তবে এইরূপ ব্যবস্থা কদাচিৎ করা হয়ে থাকে। কখনও 

কখনও সিডন্ বডিড. মোটরের ছাদে উঠে আমরা পথের গ্যাস 
লাইটসমুহ চুরির পূর্বে নিবিয়েও দিয়েছি ।” 

“হা হুজুর, এ বাড়ির ঝিটি আমারই উপপত্বী। তাকে 
তালিম দিয়ে সড়ক সন্ধান পূর্ব হ'তে জেনে নেওয়ার জন্তে আমিই এ 

বাড়িতে পাঠিয়েছি । পূর্ব হ'তে চাকর-বাক্রদের কাছ থেকে 

খবব সংগ্রহ না করে আমরা কখনও কারুর বাড়ি ঢুকতে সাহসী 
হই না। এজন্য বাড়ির চাকরদের আমর! প্রচুর খাওয়াই ও নিজ 
গরচে তাদের পিনেমাও দেখিয়ে থাকি । এমন কি তাদের আমরা 

বেশ্তালয়েও নিয়ে যাই। কখনও কখনও চুরির স্বিধের জন্টে 
বাচীর বিপথগ।মী সন্তানদের সঙ্গে ভাব ক'রেও আমরা খবর সংগ্রহ 

করেছি। শহরের বেশ্বালয়গুলি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যে 

আসে। ওদের বাটীতে এদের সাথে আমাদের আলাপ হয়।” 

এই সকল সি'দেল চোরের বাড়ি ঢুকে প্রথমেই যে ঘরে চাকর, 
দরোয়ান বা বাড়ির পুরুধর শুয়ে থাকে, সেই সকল ঘরের দরজার 

কড়াগুলা বাইরে থেকে বেঁধে দেয়, যাতে করে চিৎকার শুনলে সহজে 

তারা বার হয়ে না আসতে পারে-অবশ্যযদি এইসব চাকর-দরোয়ান- 
দের সহিত বন্দোবস্ত করা সপ্ভব না হয় তবেই তারা এই পন্থা গ্রহণ 

করে। এদের কেহ কেহ চুরির পূর্ব রাত্রে ছোট ছোট ইটবা ঢেলা 
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বাড়িতে ফেলে বুঝে নেয় বাড়ির লোকেদের ঘুম সজাগ কিনা । অনেক 

সময় এরা দিনের “বলাতেও এইভ্তাবে ঢেলা ছুড়ে, বাড়ির লোকেদের 

মেজাজ ও প্রকৃতি এবং সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। 

এদেশের শহবের ও পল্লীগ্রামের সি"দেল চোরেদের বুদ্ধিমত্া এবং 

অপপদ্ধতি সদ্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত হল। 

“আঙ্ছি হুজুর একজন বাড়ির চোর। এ দিন এ বাড়িটায় 

আমিই চুরি করি। চুরির আগের দিন সন্ধ্যায় বড়িটার নীচের একটা 

খোলা মাঠে আমি সিপ্দকাঠিটা পুতে রাখি । অধিক রাত্রে 

যন্ত্রপাতি শুদ্ধ পথে ধরা পড়ার সম্ভীবনা থাকে । এই ভয়ে আমরা 

পূর্ব হতে স্থবিধামত অকুম্থলের নিকট মন্ত্রগুলি পুতে রাখি । এর 

পর সন্নিকটস্থ একটা বস্তি বাড়িতে আমি আশ্রয় নিই এবং মনোনীত 

বাটার ঝি-এর সঙ্গে আলাপ জমাই। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিয়ে 

সিপ্দকাঠিটা উঠিয়ে নিই এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভিতরের 

দিকে একটা দড়ি ফেলে দিই। ব্যবস্থা মত বাড়ির ঝি উঠানে সজাগ 

ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলের পাইপটার সঙ্গে দড়ির একটা 

মুখ বেধে দেয়, আর আমি সেই সথযোগে দ্রুতগতিতে সেই দড়ি ধরে 

তিতরে নামি । এর পর পাইপ বেয়ে আমি আরও উপরে উঠি এবং 

উপরের ঘরের দরজার খিলটা খুলে দ্িই। ঘরের মধ্যে মশারির 

ভিতর ফরিয়াদি ও তীর স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ডিডি দিয়ে তাদের 

শিয়রে এসে বসি। এর পর আমি নিঃশবে একটা বিড়ি ধরাই । 

এই বিড়ি হতে ধেশয়। বেরোয়, কিন্তু আগুন বেরোয় না। এই 

বিড়ির মধ্যে কোকেন, চরস, ক্যাম্ষর ইত্যাদি ও একরকম দেশীয় 

পাতার গুণ্ডা থাকে। এই মিশ্র ত্রব্যের ধেশায়ার মধ্যে একটা ঘুম- 

পাড়ানী মাদকতা আছে। কখনও কখনও এ সকল ত্রব্যের অগ্নিদগ্ধ 
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ছোট পুটলি বাহির হতে জানালার মধ্য দিয়ে আমরা ঘরের ঘিতরে 
ছুড়ে ফেলে দিয়েছি । আমরা দেখেছি যে এই ধেশায়া নাকে গেলে 
মান্য অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে । এর পর আমি ধীরে ধীরে মহিলাটির 
গায়ে হাত দ্দিই। প্রথমেই গহনাতে হাত না দিয়ে এ সকল নারীদের 
মাথায় স্কদ্ধে হাত দিয়ে কিছুটা সইয়েনিয়ে পরে গহনার স্থানে 
আমরা হাত দিয়েছি। কুমারী মেয়েদের গা হতে গহনা খুলবার 
সময় আমর! যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করি, কোনও বিবাহিতা 

মেয়েদের বেলায় আমরা অতট। সাবধানতার প্রয়োজন মনে করি না।* 

কারণ হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় গায় হাত লাগলে বিবাহিতার৷ মনে 

করে উহ তাদের স্বামীর হাত; এতে অনভ্যন্ত কুমারী মেয়ের কিন্ত 

এই ক্ষেত্রে স্পর্শ মাত্রেই জেগে উঠে । আমি মহিলাটির গা হতে 

সকল গহনাই নিঃশব্ে খুলে নিই। তার পর ঝুটা চাবির সাহায্যে 

আলমারি খুলে অপরাপর ত্রব্য বাহির করি। কিরূপ ভাবে চাপ 

দিলে বা নাড়লে কোন কোন তাল! কি ভাবে খোল যায় তা 

আমাদের জানা আছে। আড্ডাখানায় সরু শিকের সাহায্যে ভালা 

খোলা আমর] অভ্যাস করি। এই সব কাপড়-চোপড় ও গহনা 

একত্রে বেধে অচিরেই আমি নেমে আমি । এর পর আমরা নিকটের 

এক বেশ্যা নারীর গৃহে রাত কাটাই । কারণ রাত্রে বামাল সহ পথ 
চল! নিরাপদ নয়। ই! হুজুর, রাত্রে কোন্ সময় গৃহস্থেরা অঘোরে 

ঘুমায়, সেই সন্বদ্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত 
সততা 

* কুমারী মেয়েদের গাত্রে গহনা থাকে নাবাকম থাকে এবং 

এরা স্পর্শ মাত্র জেগে উঠে। এজন্ত এই কুমারী মেয়েদের আমরা 

এড়িয়ে চলি। 
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ঘরে আলো জলে এইটেই আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি। রাত্রি 

দেড়টা বাছুইটার পর আলো নিবলে আমরা বুঝে নিই যে এইবার 
এরা অঘোরে ঘুমাবে । বাড়িতে কোনও বাচ্চা শিশু আছে কিনা 

এ সম্বম্ধেও আমরা খবর নিই । কারণ এই সব শিশু হঠাৎ জেগে 

উঠে। শীতকালের প্রথম রান্রে এবং গ্রীষ্রকালের শেষরাত্রে মানুষ 

ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে আমরা এইবপ জেনেছি । 

আমাদের অকুস্থলে এসে আমরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নারভাম্ হয়ে 

পড়ি। এ ক্ষেত্রে বিষ্ঠা ত্যাগ নাকরা পর্যন্ত আমাদের এই ভয় বা 

নারভাস্নেষ্ কাটে না। এই জন্যে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অকুস্থলেই 

বিষ্ঠা ত্যাগ করি। ঠিক সময়ে বিষ্ঠা ত্যাগ না হলে আমরা অপকর্ম 

না করেই চলে যাই। কখনও কখনও আমরা দল বেঁধেও সি"দেল 

চুরি করে থাকি। এই সময় কয়েকজন ভিতরে ঢুকলেও অন্য সকলে 
বাহিরে পাহারার কাজে বাহাল থাকে। এদের মধ্যে একজন 

পাঁচিলের উপর বসে থাকে। এই ব্যক্তি স্দেহজনক লোক দেখলে 

শিস্ দিয়ে ভিতরের লোকদের সতর্ক করে দের়। এ ছাড়া রাস্তার 

মোড়ে মোড়েও আমর] পাহারা রেখে থাকি । কোনও কোনও 

ক্ষেত্রে দোকান বা বাজারের দরোয়ানদের সঙ্গেও * আমরা সড় করে 
থাকি । তবে অধিক ক্ষেত্রে বাড়ির চাকরদের সঙ্গে সলা করি।” 

কোনও কোনও সি"দেল চোরের দল তাদের অপকর্মের স্বিধার 

জন্বে ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে । গরাদের ফাকে, নার্মার 

ক কেহ কেহ মনে করেন যে এর! ক্ষেত্র বিশেষে রাস্তার 

পাহারাদার সিপাইদের সঙ্গে সল! পড় করে নেয়। ইহা মাত 

কয়েকটি অসাধু সিপাইদের সন্বন্ধে প্রযোজ্য । 
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মুখে বা স্কাইলাইটের মধ্যে এরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে-__ভিতরে 
প্রবেশ করে এরা বড়দের জন্তে সদর দরজা খুলে দিয়ে থাকে। এই 

চোরদের দলে এইরূপ অনেক মার্কা-মারা ছোকরা আছে । এই 

সকল ছোকরা নিয়ে এক দলের সহিত অপর দলের প্রায়ই ঝগড়া- 
ঝাটি হয়। এমন কি এজন্যে মারপিট খুনোখুনিও হয়ে থাকে। 

এই সকল বালকদের সহিত এদের বিকৃত যৌন সম্পর্কও থাকে । 

বাড়িতে পোষা কুকুর থাকলে চুরি করার বিশেষ অস্থবিধা হয়। 
এই জন্যে পুৰ্ণাহেই নির্ধারিত বাটার দুয়ারে এসে এরা আড্ডা জমায়, 
_-উদ্দেশ্য, কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় কুকুরগুলির সহিত পরিচিত হওয়া । 

এই সব কুকুরের এরা প্রায়ই এটা-ওটা খাইয়েও থাকে । মনিবরা 

বাধা তে৷ দেনই না, বরং এতে খুশিই হয়ে থাকেন। এর পর এরা 

রাত্রে বাড়ি ঢুকলে পুর্ব পরিচিত বিধায় কুকুররা আর চেঁচায় না। 

কোনও কোনও স্থলে শ্বকুস্থলেই আহার্য দ্বারা কিংবা সঙ্গে আনা 

কুকুরীর [মাদ্দি] সাহায্যে এর! কুকুরগুলিকে বশ করে নিয়েছে । * 

কুকুরের যেমরির কার্ড ইনডেক্স গম্ধবোধের উপর নির্ভরশীল | [ প্রথম 

খণ্ড দেখুন । ] এজন্য এর! উগ্র ক্যানথারাইডিন গন্ধ মেখে এগোয় ।'এই 

উগ্র গন্ধের কভারে মানুষের স্ুক্ম গন্ধ ঢেকে যায়। আমি এদের 

বাড়ি তল্লাী করে এ সেশ্টের শিশি পেয়েছিলাম। প্রথমে আমি 

ভেবেছিলাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ ঢাকতে উহার ব্যবহার হয়। 

কিন্তু ওদের বিবৃতি হতে প্রক্কত বিষয় আমি অবগত হই। 

কোনও কোনও সবল চোর চুরির স্থবিধার জন্তে কোনও এক খালি 

দোকান ভাড়া নেয়। এর পর রান্ধি যোগে এ কামরার দেওয়াল 

“কুকুরের নিকট পবিচিতের ন্ায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এরা 
না"ও কামড়াতে পারে। 
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কুটা করে এরা পাশের দোকানে ঢুকে এ দোকানের সমুদয় দ্রব্যাদি 

চুরি করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সবল চোর আবার ছাত ফুটা 

করে দড়ির সাহায্যে গুদামে ঢুকে ভ্রব্যাদি চুরিও করেছে । প্রতিরাত্রে 

অল্প অঙ্গ করে এই ফুটা এরা করে থাকে ॥ পুলিশি তদন্ত দ্বার 

এইবপ জানা গেছে । 

কোনও কোনও সবল [পি'দেল ] চোরেরা নাকি ক্লোরোফ্ও 

ব্যবহার কবে থাকে । ঘরের যে জানালাটির উন্ট। দিকে অর্থাৎ কিনা 

যে জানালার্টি হ'তে ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই জানালাতে 
এসে বায়ুর মুখে এর! নাকি ক্লোরোফর্মের শিশিটা খুলে রাখে । এদের 

ধারণা যে এতে করে গৃহস্থদের ঘুম গভীর হবে। কিন্তু এই পদ্ধতির 
কার্ধকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অনেকের মতে ক্লোরোফর্সের 

অপ্রত্যক্ষ [17017৩০0 ] প্রয়োগ কখনও কার্যকরী হয় না। 

বাংল! দেশের দিনাজপুর জিলায়, রায় ঘাটোয়াল এবং মাল- 

পাহাড়ী নামক দুইটি স্বভাব-দূর্বত্ত জাতি বাস করে। এরা সবল- 
চৌর্ধের সময এক অদ্ভুত ূপ পঞ্ধতি অবলম্বন করে থাকে । এদের 
একজন একটি লম্বা স্তার একটি মুখে একটি বঁড়শি বেঁধে এ বঁড়শিটি 

তার কাপড়ের সঙ্গে বিধিয়ে রাখে এবং এই অবস্থাতেই সে কোনও 

গৃহস্থের বাড়িতে চৌর্ম কার্ধের জন্য প্রবেশ করে থাকে । এই সময় 

দলের অপর আর এক ব্যক্তি এ সুতার অপর মুখটি বাগ্ডিলসহ ধরে 

বাইরে দাড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে | ৰিপর্দের কোনও সম্ভাবনা 
হলে এই বাহিরের ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ এ স্থতাটর মুখ ধরে টান দিতে 

থাকে। ভিতরের লোকটির কোমরের বরঁড়শিটিতে টান পড়া মাত্র সে 
বুঝতে পারে যে, বিপদ আগতপ্রায় এবং ইহা বুঝা মাত্র সে দ্রুত 

পদ্বিক্ষেপে বাইরে এসে পলায়ন করে থাকে। 
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) গ্রান্যাঞ্চলে সি'দেল বা সবল চোরেরা পলায়নের সয়ও নানা রূপ 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে | মধের। ডোম আদি স্বভাব-ছ্বৃত্ত 

জাতির পলায়নের সময় শিয়ালের অন্থকরণে ডাক তো ডেকেই থাকে ; 

তা ছাড় এর! হুবহু শিয়ালদের ন্যায়ই চার পায়ে-_-অর্ধাৎ উভয় হস্ত ও 
প1 দ্বারা ভূমি স্পর্শ ক'রে লাফাতে লাফাতে প্রস্থান করে থাকে। 

এদের কেহ কেহ চুরির মাল অকুহ্ছলের নিকটেই ভূমির তলে প্রোথিত 
+রে এ ভূমির উপর মাদুর পেতে স্থখে নিদ্রা যায়। পরে হৃবিধামত 
এ দ্রব্য এ ভূমির তলা হ'তে উঠিয়ে শিয়ে এর! প্রস্থান করে থাকে। 

শহরের কোনও কোনও চোর ছুরির পর বামাল ও যন্ত্রপাতি তরকারির 

ঝুউতে করে-_-তরকারির তলাতে রেখে নিবিবাদে তা পাচার করে 
থাকে। ভোরের দিকে শহরের রাস্তায় এরূপ বহু তরকারিওয়ালাকে 

বাজারের দিকে যেতে দেখা যায়। এই কারণে এদের উপর এ সময় 

কারও সন্দেহ আসেনা। এই সকল পিদেল চোরেদের কেহ কেহ 

বাসনওয়ালী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিদের নিকট হ'তেও খোঁজ-খবর নিয়ে 
থ[কে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও একট নুতন গৃহ নির্মাণের 

সময় আশে-পাশের বহু বাটীতে চুরি হ'তে আরম্ভ হয়েছে । দিনের 
সি'দেস চোরের! গুদাম আদি স্থানে প্রবেশ করে ধরা পড়লে প্রায়ই 
“এইবপ বলে থাকে, “আমি অমুক বাবুকে খু'জতে এসেছি। এই 
দেখুন না, এ চিঠিটা ।” বস্ততঃ তাদের কাছে এ নামের একটা পত্রও 
পাওয়া গিয়ে থাকে । এটা অবশ্ম এদের অপপদ্ধতির একটা চালাকি 
মাত্র। কোনও কোনও চোর এই অবঞ্থায় ভাণ করে যে অবকুস্থলে 
মল বাবুত্রত্যাগ করবার জন্তে সেপ্রবেশ করেছে । এছাড়া কোনও 
কোনও সবল চোর পলায়নের সময় নিজেরাই “চোর চোর” বলে 
ছুটতে শুরু করেছে । কয়েক ক্ষেত্রে এমন কাহিন্নীও শুন! গেছে । 

| অপ-২--২* 
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এই সকল চোরের! অপকার্ষের স্থবিধার জন্যে নানারূপ সাঙ্কেতিক 
শব্ধ ব্যবহার করে থাকে--অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে 'অপরাধ- 

সাহিত্য" শীক পরিচ্ছেদে এই সম্বদ্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচিত 

হয়েছে । এই স্থলে উহার পুনরুত্নেখ নিম্প্রয়োজন । এই সকল সি"দেল 
চোরেদের যন্ত্রপাতি পূর্বাংশে ৰলা হয়েছে । এই সব চোরেদের দ্বার 

ব্যবহৃত অপরাপর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে 

আলোচন] হয়েছে । পূর্বকালে গ্রাম্য কামাররাই [ কর্ণকার ] এই সব 

যন্ত্রপাতি চোরেদের জন্যে নির্ধাণ করে দিত। এ সম্বন্ধে চোরেদের 

সহিত গ্রাম্য কামারদের একটা সংস্কারগত সন্বদ্ধও আবহমান কাল 

হ'তে চলে এসেছে । এ সম্বন্ধে বাংল! দেশে একট জনপ্রবাদ প্রচলিত 
আছে। জনপ্রবাদটি হচ্ছে এইরূপ, যথা চোরে-কামারে দেখা 
নেই, সিপ্দ মোহনায় চুরি ।* প্রবাদটির প্ররূত অর্থ হয় এইরূপ £ 
চোর কামারের অসাক্ষাতে পাচপো চাউল এবং পাঁচসিকা, একটা 

গামছায় বেধে কামারশালার দরজায় রেখে যায়। কর্মকার ফিরে এসে 

* এইক্সপ চৌর্য সন্বন্ধীয় বু জনপ্রবাদ সঙ্কলন করলে প্রচীন 

ভারতের অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান গরিমার অনেক তথ্যই প্রকাশ 

পেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বব্ধপ এইরূপ বল। যেতে পারে, যথা-_€( ১) 

চোরে চোবে মাসতুতো ভাই, (২) চোরের মন পু"ই আদাড়ে 

[আধারে ], (৩) চোরের মন বৌচকার দিকে, (৪) চারের সাভ- 

দিন, গৃহস্থের একদিন, ( ৫ ) চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না! পড়ে ধরা, 

(৬) চোরের এক পাপ, গৃহস্থের সাতপাপ, (৭) স্তাঙটার নেই বাট- 

পাড়ের ভয়, (৮ ) চোরের উপর বাটপাড়ি, (৯) সাত চোরের মার, 

(১০) চোরের মায়ের কান্না, ইত্যাদি। 
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এঁ ভ্রব্যগুলি দেখা মাত্র বুঝে নেয় কে বা কারা কি জন্যে এ দ্রব্যগুলি 

এখানে রেখে গেছে । এর পর কর্মকার যশাই এ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে 

স্থানে একট লোহার সিশ্দকাঠি তৈরি করে সকলের অলক্ষ্যে রেখে 

দিয়ে প্রস্থান করে । চোর মশাই ক্যোগ মত ফিরে এসে লৌহ যন্ত্রটি 

তুণে নিয়ে সরে পড়ে । এরপ ব্যবঞ্থ দ্বারা কেযে কার জন্তে দ্রব্টটি 
তৈরি করে দিল, তা চোর বা কামার উভয়ের কেহই জানতে পারে 

না। এই জন্য এ লৌহ কর্মকাব ইচ্ছা করলেও এঁ চোরের সনাক্ত 

করতে পারে না। 

শহর অঞ্চলে এইরূপ কোনও প্রথার বিষয় কদাচ শুন! যায় নি। 

শহরের কমকাররা চোবেদের ফরম।স মত নানাৰপ উন্নত ধরনের এবং 

আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রায়ই তৈরি করে দিমে থাকে । এই সকল যন্ত্র 
পাতিদ্বার সাধারণ গৃহগুলি ভাও! গেলেও বিশেষ ভাবে নিমিত লৌহ্- 

কক্ষগুলি [ ১০. 7-০51). ] ভেডে ফেলা দুর । এদেশের অনেকেই 
লক্ষ লক্ষ টাক। খরচ কবে বাড়ি নিমাণ করে থাকেন। কিন্তু তৎসহ 

আরও দুই এক হাজার টাকা বায করে একটি লৌহ-কক্ষ [9701 

1০010 ] নির্মাণ করার কেহ কোনওরূপ প্রয়োজন মনে করেন নি। 

এদেশের অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই মুন্যবান অলঙ্কারাদি স্বগ্ৃহে রাখারই 
পক্ষপাতী । আমার মতে প্রত্যেক আধুনিক ব্যক্তিরই উচিত বাড়ি 

নির্মাণের সহিত একটি লৌহ্-কক্ষ নির্মাণ করা এবং আসবাবপত্র ক্রয় 
করার সহিত তাদের ক্রয় করা উচিত গৃহ-সংলগ্ন পুস্তকাগারের 

জন্তে কিছু কিছু পুস্তকও। সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির 
লৌহ্-কক্ষগুলি ভেঙে ফেলার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
এদেশের অধিকাংশ সি"দেল চোরেরা আজও পর্যস্ত শিখে নাই। 

এ গেশের সি"দেল চোরদের কেহ কখনও লৌহ গলানো গ্যাস 
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বা আসিড এখনও ব্যবহার করতে শিখে নি। কারণ এখনও পর্যন্ত 

এই বিশেষ অপকার্যটি এদেশের নিরক্ষর এবং নিম্ন শ্রেণীর অপরাধী- 

দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ভদ্রধরের শিক্ষিত অপরাধীদের 

প্রবঞ্চনা অপরাধটিয় প্রতিই অধিক লক্ষ্য দেখা যায়। এই সবল 

চৌর্য রূপ অপরাধের দিকে এখনও তাঁদের নেকনজর পড়ে নি। বোধ 

হয় এদের দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি বিমুখতাই ইহার কারণ। তবে 

ইউরোপ গু আমেরিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একথা বল। চলে না। 

বিবিধ চৌর্ধ ও প্রবঞ্চন! প্রভৃতি অপরাধ সন্বদ্ধে বলা হ'ল। এই- 

বার কিরূপ পন্থায় এই সকল অপকর্ষের ক্রমবিকাশ পৃথিবীতে 

হয়েছিল সেই সম্বন্ধে বলব। প্ররুতপক্ষে চৌর্য অপরাধ হতেই পর 

পর ছুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয় -প্রবঞ্চন1 ও সবল চৌর্য [১4৫177]1 
স্থগঠিত গৃহ নির্মাণ ও মানুষের সাবধানতাই উহ্থাদের সৃষ্টির কারণ। 
মৎস্য হতে সরীহ্যপের স্যষ্টির প্রাণ স্বরূপ আমরা যেমন মধ্যবর্তী জীব 
ভেকের উল্লেখ করি। তেমনি চৌর্য অপরাধ হ'তে প্রব্ঞ্চনা অপরাধের 
উৎপত্তির প্রমাণ স্বরূপ আমর! প্রবঞ্চনা-মিশ্রিত চৌর্য প্রভৃতি বহু 

মধ্যবর্তা বা মিশ্র অপরাধের নজির দিতে পারি। এই সকল স্শ্র 
অপকর্ম সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব। এই মতবাদের 

অপর প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, অধিক ক্ষেঠে আদিম ও 

নিয়শ্রেণীর মানবগণই চৌর্য অপরাধে লিপ্ত থাকে এৰং অপেক্ষাকৃত 
উন্নত স্থসভ্য মানুষ অধিক ক্ষেত্রে লিপ্ত থাকে প্রবঞ্চনা অপরাধে । 

মানুষের ক্রমিক বুদ্ধি বিকাশও ইহার কারণ হতে পারে । আরও 

পরে মানুষ সাষাজিক জটিলতাসহ স্বসংবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে এই 
সি'দেল ঢুরি [ 081211 ] অপরাধ হতে সৃষ্ট হয় উহার সমশ্রেণীর 
ডাকাতি [1795925 ] অপরাধ । এই ডাকাতি ও বারগ্লারি 
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অপরাধে যথাক্রষে ব্যক্তি বা বস্তর উপর বল প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে 
অপরাধ সম্পকীঁয় ক্রমবিকাশ বৃক্ষ হতে এই সকল অপরাধের ক্রমিক 
উৎপত্তি ও স্বরূপ সন্বদ্ধে বুঝা যাবে । 

ডাকাতি ও রাহাজানি 

| | 130101-51%] 

প্রবঞ্চনা বা মবল চৌর্য 

সহজ চৌর্য 

ভত্য-টীর্য 

ভৃত্য বাচাকর চোর অধুনাকালে একটি বিশেষ সমন্তার বিষয় । 

অনেক সঙ্কয় ধন, মান ও প্রাণ এই ভূত্যদের উপর নির্ভর করে । কয়েক 

ক্ষেত্রে এই সকল অপরাধীরা গৃহস্বামিনীকে একা পেলে তাকে 

বলাৎকার বা হত্যা পর্যন্ত করেছে । তবে এরা সাধারণতঃ সহজ বা সরল 

চোর হওয়ায় চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধ করে না। এই কারণে 
ভৃত্য নিয়োগ অতীৰ সাবধানে করা উচিত। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের 
কখনও ভূত্য রাখা উচিত নয়। নবাগত ভূত্যদের কার্ধে বাহাল করার 

পূর্বে বা পরে ষথ। সত্বর গৃহস্বদের উচিত, এদের নাম, ধাম, পরিচয় ও 

দেশের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিকটবর্তী পুলিশ সেশনে এ সথ্স্ধে 'লিখে 
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পাঠানো। এইরূপ পঙ্ পেলে পুলিশ ভূত্যের দেশের ঠিকানায় এবং 
অন্ঠান্ত শ্বলে খবর নিয়ে বলে দিতে পারে লোকটি ভাল বা মন্দ। 

কলিকাভার মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাছর জনসাধারণের 

হিতার্থে বহুদিন পৃর্বেই এইরূপ হ্বব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় জনসাধারণ এই ব্যবস্থার কোনবপ হৃযোগ প্রায়ই গ্রহণ করেন 
না। 

এই চাকরদের মধ্যে দুই প্রকারের চোর দেখা ষ্বায়--অভাবী ও 
পেশাদারী। অভাবী চোরের! প্রায়ই ততো বিপদজনক হয় ন1। 

এদের মধ্যে যার! ড্রাইভার তারা রবারের নলের সাহায্যে পেট্রল চুরি 
করে। এদের কেউ গাড়ির পুরানো পাট'স্ সরিয়ে নূতন পাস ক্রয়ার্থে 
অর্ধ গ্রহণ করেছে । কেহ নূতন টায়ার সরি'য় পুরানে। টায়ার ফিটু 
করে দেয়। অভাবের কারণে ব।সামান্ত স্বভাব দোষে চাকররা 
বাজারের পয়সা কিংবা ক্যোগমত ঘরের এটা ওট! ত্রব্যাদি 
সরিয়ে থাকে কোনও পদচ্যুত চাকরের বাক্স তল্লাস করলে এমনি 
অনেক ছোট-খাঁটো চোরাউ ত্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায়। বাড়িতে 
কোনও নারী না থাকলে এরা বেপরোয়াভাবে চুরি করে থাকে; 
এই সব বেমালুম ছোট চুরি আবিষ্কার পুরুষদের সাধ্যাভীত। কেবল 
মাত্র এই চুরি বন্ধের কারণেও ভদ্র মানুষের বিবাহ করা উচিত। 

এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম । এ বিষয়ে এই 
বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য | 

“কোন একটি মেস্বাসী ছোকরা প্রায়ই থানায় এসে অর্থাদি 
চুরির বা হারানোর এজাহার দ্িত। একদিন তাকে আমি প্রশ্ন 
করি, আচ্ছা মশাই ! এভাবে না খেকে আপনি বিয়ে করেন না 

কেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি আমায় বলেছিন, 
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'আই ক্যাণ্ট মেইনটেন এ ওয়াইফ | অর্থাৎ কিনা তিনি একটা বৌও 

নাকি এফোর্ড করতে পারেন না। আমি তখন গত দেড় বছর যাবৎ 

ভার যত কিছু হারিয়েছে বা খোয়া গেছে বা চুরি গেছে, গত ছুই 
বৎসরের নথিপত্র | "" ০০/এ ] ঘেটে তার একটা হিসাব করে-_-উক্ত 

সংখ্যাকে বারো দিয়ে ভাগ্ করে দেখিয়ে দিয়েছিল।ম, যে, গড়ে 

প্রতিমাসে তার যাখোয়া যায়বা চুরিযায় তাদিয়ে তিনি একটি 
"ত্রী তো মেইনটেন করতে পারেনই ; এমন কি এ অর্থ দ্বারা তিনি ছুটো 

বৌ মেইনটেন করতে সক্ষম । আমার এই কথাটা আমি বিবাহ- 

ভীরু বিপত্বীক এবং অবিবাহিতদ্দের ভেবে দেখতে বলি ।” 

চাঁকর চোর বলতে সাধারণভাবে আমরা পেশাদারি চোরদেরই 

বুঝি । এরা একমান্র চুরি করাব উদ্দেশ্যেই চাকুরি নিয়ে থাকে এবং 

এযোগের অভাবে চুরি কবতে অক্ষম হলে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। 

এরা [ শহরে ব। গ্রামে ] এক এক বড়িতে এক এক নামে বাহাল 

হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম এরা বাটীর ছোট বড় সকলকেই তাদের 

ক্তৎপরতার দ্বার মুগ্ধ করে দেয়। এই ভাবে তারা হযোগ-স্থবিধাও 

অনেক পরিমাণে আদায় করে থাকে । এর পর হঠাৎ একদিন সবযোগ 

মত দামী ভ্রব্য ব। অথাদি বা অলঙ্কার অপহরণ করে এরা উধাও 

হয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ তাদের কর্মপদ্ধতির কিছু কিছু অদল- 
বদলও করে থাকে । প্রথম দিনেই এরা অপহৃত ভ্রব্য বাড়ির বাইরে 

পাচার কতে পারেনি। ভ্তরব্যাদদি অপহরণ করে বাড়ির মধ্যেই 
সাবধানে এবং সংগোপনে কোনও গরপ্তস্থানে এগুলিকে এর লুকিয়ে 

বাখে। কয়েক দিন পর বাড়ির লোকের ভ্রব্যগুলির জন্তে খোজাখু'জি 

করে নিরস্ত হলে পরে সুবিধামত একদিন অপহৃত ভ্রব্যগুলি এ সকল 

গোপন স্থান থেকে সরিয়ে হঠাৎ একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে এর! 



অপরাধ-বিভ্ভ্ঞ।ন ৩১২ 

পলায়ন করে। চুরির দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্ধস্ত বাড়িতে হাজির 
থাকায় সহসা এদের কেহ সন্দেহও করে না। এদের অনেকে বাসন 

চুরি করে উহাদের গামছায় বেঁধে বাড়ির পুকুরে ডুবিয়ে রেখে নিশান 

স্বরূপ নিকটে একটা কঞ্চি পুতে রেখে থাকে । 

[ চাকর চোরদের কেহ কেহ সেবা-শুশীধার ছলে বাড়ির কর্তা 
বা অন্ত কারও বিরৃত যৌন-বোধের উপশম ঘটিয়ে এমন ভাবে তাদের 

প্রিয়পাত্র হয়েছে যে. বাড়ির অপর সকলে তাকে ভতসিনা পর্যন্ত 

করতে সাহসী হয় নি। সাধারণতঃ পায়ে বা দেহে তেল মালিশ 

করবার সময় এইরূপ সেবা তারা করে থাকে । ] 

পরের ত্রব্য না বলে গ্রহণ করলে চুরি করা হয়। চৌর্য অপরাধের 
সংজ্ঞা অনুযায়ী এ দ্রব্য অস্থির বা অস্থাবর হওয়া চাই এবং উহা 

অসছুদেশ্টে অপসারণ করা চাই। এইবপ সংজ্ঞানুযায়ী কেহ কাহারও 

দ্রব্য চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারীর টেবিল হতে উক্ত দ্রব্য সরিয়ে 

উহা এ টেবিলেরই এক ড্রআরের মধ্যে রেখে দিলেও এর অপ- 

কার্কে বলা হবে চৌর্য অপরাধ । এই সব চোরদের প্রায়ই 
অলঙ্কারাদি বাড়ির ভিতরের কয়ল] ঘু"টের গাদার মধ্যে বা ইলেকাট্রিক 

মিটার বক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে দেখা গেছে । এর! কাজ হাসিলের 

উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বাড়ির কর্তার অত্যন্তব্ূপ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন 

হবার চেষ্টা করে। 

এই সকল চাকর চোরেরা ধরা পড়ার পর এক অভিনবরূপ 

মিথ্যাভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকে। নিম্নের উদ্ধৃত 
বিবৃতিটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি মশাই একজন নিরপরাধী ব্যক্তি। আমি অপরাধী হলেও 

চোর নই। ফরিয়ার্দির যুবন্তী কন্তার সঙ্গে আমার প্রেম হয় । আমি 
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গোপনে রাত্রিযোগে এ কন্ঠার ঘরে যেতাম । কিন্তু কাল আমর ধর! 

পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হয়ে ফরিয়াদ্ি এই ঘটিটা আমার হাতে দিয়ে 

পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে । লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টি উনি 

গোপন করেছেন । ফরিয়াদির স্ত্রীও আমাদের এই প্রেম সন্বদ্ধে 

অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটি বাটি ছুধ 
থাইযেছেন 1” 

চাকর-বাকরদের প্রায়ই এই ধরনের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে 

দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরাই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় 

নেষ। বলা বাহুল্য, চাকর চোররা প্রায় সকলেই অভ্যাস অপরাধী হয়ে 

থাকে। কোনও এক চাকর-চোর গহনাশ্রদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ 
উক্তি করে, “ও ত গিন্নীমা আমাকে কর্তাকে না! জানিয়ে চুপি চুপি 
বাধা বাবিক্রি করে টাকা আনতে বলেছেন। অপর আর এক 
নারী অপরাধী এইরূপ অবস্কায় নিম়নোক্তরূপ উক্তি করে, “দাদাবাবুর 
সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তিনিই আংটিটা চুরি করে আমায় উপহার 
দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায উনি এ কথা অস্বীকার করছেন ।” 

কোনও কোনও ভূত্যের বাহিরে প্রেয়সী থাকে । তাদের উপহার 

দেবার জন্যও তারা গহনা চুরি করেছে । কোনও কোনও ঝিরও 

বাহিরে অনুরূপ চোর উপপতি আছে। এরা নিজের নামে 

ছজনের উপযুক্ত অন্নব্যঞজন আদি ঘরেনিয়েযায়। তৰেকেহকেহ 

টুরির পরই ভ্রব্যসহ দেশেও চলে গিয়েছে । 
এমন অনেক গৃহস্ব আছেন ধারা ছয় মাস পূর্বে চাকর নিয়োগ 

করেছেন, অথচ তাঁদের চাকরের পুরা নাম বা দেশের ঠিকানা সম্বন্ধে 

জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা ভার কিছুই বলতেপারেন না । পীড়াপীড়ি করলে 
সলজ্জভাবে তারা এইটুকু মাত্র বলবেন, তা আমি কিজানি মশাই ! 
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কেষ্ট কেষ্ট বলে তো তাকে ডাকতাম আমরা ।* কিছুকাল পূর্বে কোনও 

এক মাড়োয়ারীর গদি হতে জনৈক দেশবালী বহু সহম মুদ্রা অপহরণ 

করে উধাও হয় । অপরাধীর নাম ও ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে 

সে এইরূপ বলেছিল, “উনকা নাম? উনাকা নাম উতো বোল। 
সদাহরী, মতিহারী? নেহি হুজুর রামভরি ভি হোনে সেকতা। 

উনকো দেশকো ঠিকান। উ তো বোলা হোগা] মতিহারী-নেহি হুজুর 

উনে বোলা থে গয়া। নেহি নেহি। বেলিয় ভি হোনে শেকতা। 

কেয়া বোলে হুজুব, মেরি সত্যনাশ [ সর্বনাশ ] হো গয়11” 

অনেকে আবার নৰাগত ভৃত্যদের নামধাম সম্বন্ধে অনেক পীড়া- 

পীড়ি করতে নারাজ হন। কারণ এতে করে সে ভয় পেয়ে চলে গেলে 

তিনি আর চার পাবেন না। পেশাদার ভৃত্য-চোরদের হাতের টিপ 

নিলে বা নামধাম টুকে নিলে তারা ভয় পেয়ে যে সরে না পড়ে তাও 
নয়। কিন্তু এতে গৃহস্থের ক্ষতি না হয়ে উপকারই হরে থাকে । গৃহস্থ 

দের উচিত হবে মাহিনে দেবার সময় চাকরদের সহি এবং তৎসহ 

তার টিপ সহিও নেওয়া । এতে চুরি করে পালালে তাকে সহজে 

ধর আনা সম্ভব হয়। অন্তথায় পুলিশর পক্ষে এই সব চুরির 

কিনারা করা অতীব কষ্টসাধ্য হযে পড়ে। কারণ পুলিশ গৃহস্থদের 

মতই সাধারণ দ্বিপাদ মানুষ মান্র।” এছাড়া গহন] বা অর্থাদি 

২ সপ পর পট পপ সস সপ শি শী 

* একটু চালাকির সহিত মস্ণ কাচের গেলাসে জল আনতে বলে 
অলক্ষোও এদের অম্গুলির টিপ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই 

উপায়ে বহু জ্ঞানী-গুণী লোকেরও টিপ তাদের অজ্ঞাতে সংগহু করা 

হয়েছে । 
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বার করা বা ন্তস্ত করার সময়--উহ1 চাকর-বাকরদের সামনে 

বাহির বান্তস্ত না করাই ভাল। এই বিশেষ বাক্যটি সকল সময়ই 
আমি গৃহস্থদের ম্মরণ রাখতে অন্থরোধ করি। এ ছাড় সকল 

বিষয়েই চাকরদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের 
কিছু কিছু গৃহস্থালীর কার্ষয নিজেদের হাতাহাতি করে সমাধান করারও 
সময় এসেছে । আজিকার দিনে এইরূপ ব্যবস্থ। অবলম্বন করা 

আমি উচিত মনে করি। এতদ্বারা বাড়ির পুত্রকগ্তাগণ একদিক হতে 

যেমন কর্মঠ হবে, অপরদিক থেকে তেমনি তারা আত্মনির্ভরশীলও 

হতে শিখবে । আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ যুগ কতকটা 

পমাজতান্ত্রিক যুগও বটে। 

ইহা ছাড়া এমন অনেক গৃহস্থও এই শহরে আছেন, 
যেখানে কর্তার করের সম্বন্ধে বাড়ির মেজবাবু কোন কিছুই জানাতে 

পারেন না এইরূপ বিলিবাবপ্ধার স্যোগও এই সব চাকর চোরের 

প্রায়ই নিয়ে থাকে । বাড়িতে অনেকগুলি ভৃত্য থাকলে কোন ভূত টি 

দ্বারা চৌর্য অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে তা জ্ঞাত হওয়াও অতান্তরূপ 

দুর হয়ে উঠে। 

অধুনাকালে কোনও কোনও হ্বধী ব্যক্তি মনে করেন যে এই সব 

গৃহ-ভৃত্যদের মোটর চালকদের লাইসেন্সের মত সরকার বাহাছর 
কর্তৃক লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা উচিত । লাইসেন্স মাত্রই রীতিমত 

পুলিশ তদন্তের পর দেওয়া হয়। এই কারণে লাইসেন্স প্রাপ্ত 

ভৃত্যদদের সত্বন্ধে কোনওক্ধপ ভয়ও থাকে না? উপরন্ত ইহা দ্বারা 
রাজস্বের আয়ও কথঞ্চি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহা দেশের আইনল- 
সভার বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের শাসন বিভাগের এ সম্বন্ধে কোনও 
কিছু করবার নেই। 
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[কিন্ত এ ব্যবস্থাতে গুহস্থদের বিপদও আছে । তাহলে স্বল্প 

বেতনে ভৃত্য পাওয়া মুস্কিল হবে। এর! দল বেঁধে মাগগীভাতা দাবী 

করবে । ফলে গৃহভৃত্য রাখা গৃহস্থদের পক্ষে সম্ভব হবে 

না।] 

কোনও কোনও গৃহস্থ ভৃত্যগণকে অত্যন্তরূপ বিশ্বাস করে থাকেন। 

কিন্ত বাহিরের কোনও ব্যক্তিকে-বিশেষপ খোঁজ-খবর না নিষে 

এতটা বিশ্বাস করা অতীব অন্তায়। এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি 

উদ্ধৃত করে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাকৃ। 

“কোনও একটি ভদ্রলোক থানায় এসে জানান, তাঁর বাড়িতে 

নাকি একট! মিসটিরিয়াস চুরি হয়েছে । তিনি এদিন সন্ধ্যার সময় 
বাড়ি ফিরে দেখেন যে, তার স্বী তখনও সিনেমা হতে ফেরেন নি। 

এরও কতক্ষণ পরে তার স্ত্রী বাড়ি ফিরেন, বাড়িতে তখন অন্য কেহই 

উপট্ত ছিল না। এর পর তীর স্ত্রী ড্রআর খুলে বস্ত্রাদিগ্ত্ত করতে 

গিয়ে দেখতে পানযে তার সমুদয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়েছে। 

এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তদন্তের ব্যপদেশে অকু্থলে 

এসে হাজির হই । তদন্তের সময় কৌচাঝোলানো টেরিকাটা একটি 

ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য কবছিলেন ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার 

প্রশ্নের জবাব তিনিই দিয়ে ষাচ্ছিলেন। এমন কি, কোন দিক হতে 

চোরটা এসে থাকতে পারে সেই সন্বদ্ধেও বিশেষজ্ঞের মতই তিনি 

আমাকে এবং বাড়ির আর সকলকে বুঝাবার চেষ্টাও করছিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা! আপনি 
এ বাড়ির কে? উত্তরে ভন্রলোক আমাকে জানালেন, আজ্ঞে, 

আমি? আমি এবাড়ির কুক [০:0৮] | আমাদের সাথে এ 

ফরিয়াদির শ্বীও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এইবার তিনি আমাকে 
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উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, ও আমার কমবাইগ হাও্ড।* আমার 

মতে ও ঠিকই বলছে । এরপর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে পাশের 
সোফাটায় বসে পড়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ইংরাজি 

জান? উত্তরে লোকটি বলে উঠে, আজ্ঞে না, তবে 
ফেঞ্চ জানি। আমি চন্দবননগরের লোক। আমি পুনরায় প্রশ্ন 

করি, তাই নাকি! তা ফবাঙ্গী বলতে পার? উত্তরে 

লোকটা বলে চলে, নিশ্চয়ই, এই শুনুন না, সসি'য়ে, বুনজুর মসিয়ে, 
ওয়ারে ভে, লেলেপে। এইবার ফরিয়াদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে 

আমি বলে উঠি, ইনি তাহলে আপনাদের চাকর? একে আষি 

আপনার ভাই বা শ্ঠালক-ট্যালক বা এঁক্প একজন আত্মীয় মনে 

করেছিলাম । আপনারা বেশ ভাল চাকর তো আমদানী করেছেন । 

এ লোকটা এখানে কতদিন আছে? এছাড়া মনে মনে তাদের 

উদ্দেশ্যে আমি এও বলি, মশাই ! শীত্র বিদায় করুন, নইলে মৃত্য 

স্বনিশ্চিত | আমার প্রশ্বের উত্তরে ভদ্রলোক জানিষেছিলেন, মাস 

তিনেক হবে বাহাল হয়েছে । আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এবং 

তদত্তের পর আমি ফরিয়ািকে জানাই, এ চাকরটির উপর আমার 

'অত্যন্তরূপ সন্দেহ হচ্ছে এবং তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্তে 

থানায় নিয়ে যেতে চাই। আমার অভিমত গুনে ফরিয়াদির স্ত্রী 
অত্যন্তরূপ নারাজ হয়ে উঠেন । তা ছাড়! আমার প্রস্তাবে তিনি ফুন্ধও 

হন। মহিলাটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন, ও সব আপনার 

বাজে সন্দেহ। ও কিশুধু বাড়ির চাকর ! ও আমার ছেলে! ষারে 

* চাকর এবং রশধুনী--এই উভয়েরই কার্য যাঁরা করে তাদের 
বল! হয় কমবাইও হ্যাণ্ড। 
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যা, তুই কাজ করগে যা। মনিবানীর আদেশ পাওয়া মাত্র লোকটা 

নিমেষে অন্তহিত হয়ে যায়। দূর হতে চাকরটার কর্ণতৎপরতা আমি 
উপলব্ধি করতে থাকি । নিমেষের মধ্যে সে বাড়ির ছোট ছোট 

ছেলেদের পরিচর্যার কাজ শেষ করে দিল। সেইসঙ্গে গৃহস্বালীর 

অন্যান্য কাজও ত্বরিত গতিতে সে সমাধা করলে । এদিকে আমি কিন্তু 

নাছোড়বান্দা হয়ে বলি যে এঁচাকরকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবই। 

ভত্রমহিল এইবার তিক্ত স্বরে বলে উঠালন, ওকে আপনি নিয়ে 

যাবেন কি! আপনি ওকে নিয়ে গেলে আমাকে হাত পুড়িযে রে'ধে 

খেতে হবে। পুলিশে খবর দিয়ে তো দেখছি এইটুকুই লাভ। 
না মশাই, আমরা আর কেইস করতে চাই না। আমি এই চরির 

কেইস তুলে নিচ্ছি। আমি বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা একদিনের জন্যও 

রদ্ধনশালায় প্রবেশ করতে নারাজ । এই কারণে তিনি গহনা ছাড়তেও 
রাজি, কিন্ত চাকর ছাড়তে রাজি নন। আমিকিন্তু এদের কোনও 

প্রতিবাদই গ্রাহ্থ নাকরে চাকরটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। 

খানায় এসে চাকরটি স্বীকার করে যে গহনা চুরি সেই করেছে । 
যে দোকানে সে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করে এসেছে, সেই দোকানেও 

আমাদের পেনিয়ে যায়। কিছু গহন] সে ইলেকন্রিক মিটার বক্সের 

মধ্যেও লুকিয়ে রেখেছিল । এই ভাবে হাজার টাকা যুল্যের সমৃদস্ন 

অপহৃত গহনা আমর] এ চাকরের কথ [ বিবৃতি ] মত উদ্ধার করতে 
সমর্থ হই। এর পর বিষয়টি আগাগোড়া অনুধাবন করে মহিলাটি 
বলে উঠেছিলেন, ওরে ও হোরে ! এ"যা, তোর মনে এই ছিল? 

ভোর হাতে যেআমি আমার ল।খ টাকার শিশু পুত্রদের ছেড়ে 

দিয়েছি ! সর্বনাশ ! তা আপনি মশাই কিছু মনে করবেন না। 
এখন দেখছি এবিষয়ে সবটা আমারই ভুল। আপনি কিন্তু কাল 
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আমাদের এখানে এসে খাবেন। আপনার এখানে নিমন্ত্রণ রইল | 

হায় রে! এতগুলা গহন] গিয়েছিল আর কি! এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে 
মহিলাটিকে আমি সেই দিন এইরূপ বলেছিলাম, আপনার নিমন্ত্রণ 

রক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। তবে হাত পুড়িয়ে আপনি 

রশধতে পারবেন তো? আপনার কুকটিকে [০০০ ] তো আমি 

এখন নিয়ে চললুম ।” 

(ীর্যবততি- অসাধারণ 

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিবিধ প্রকার সাধাবণ চৌর্য অপরাধ 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে । কিন্ত এই সাধারণ চৌর্ধ ছাড়া অসাধারণ 

চৌর্যও দেখ। যায়। এই ছুরি দুই প্রকারর হয়, যথা সহজ ও মিশ্র। 
প্রথমে প্রবঞ্চকৰপে অগ্রসর হয়ে পরে চুবির আশ্রয় নেওয়া! হলে 
আমরা উহাকে মিশ্র চৌর্য বলি। ইহার মধ্যে অন্ান্ত বিষয়ের সহিত 
প্রবঞ্চনা ও চৌর্য অপপদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই চৌর্যপদ্ধতি 

অবিমিশ্র থাকলে উহাকে আমরা বলি সহজ চৌর্য। প্রথমে এই 
অসাধারণ সহজ চৌর্য সম্বন্ধে আলোচন] করা যাক। চৌর্ধ অপরাধের 

সংজ্ঞার মধ্যে কেবলমাত্র অস্থাবর বা অস্থির [ 100%৭1১15 ] দ্রব্য চুরির 

কথাই বল] হয়েছে । কেহ স্থাবর বা স্থির [ 1070709551০ ] ভ্রব্য 

অধিকার করলে উহাকে চুরি বলে না। উহাকে তখন বল৷ হয় 
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অনধিকার প্রবেশ । কিন্ত কোন কোনও ক্ষেত্রে স্থাবর ভ্রব্যও চুরি 
করা সম্ভব হয়। এই স্থলে স্থাবর ত্রব্যকে অস্থাবর বা অস্থির 

দ্রব্যে পরিণত ববা মাত্র উহা! চুরির পর্যায়ে এসে পড়ে। দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ, না বলে অপরের গাছ কাটার কথা বল! যেতে পারে। বৃক্ষ 

একটি স্থির দ্রব্য, উহা চুরি করা যায় না। কিন্তু উহা কাগুচ্যুত হয়ে 
মাটিতে পড়লে উহা! অস্থির দ্রব্যে পরিণত হবে | এইরুপে কাগুচ্যুত 
করাকে আইনমত অপসারণ ৰলা যেতে পারে-__এই কারণে বৃক্ষটি 
মাটিতে পড়ামাত্র বৃক্ষচ্ছেদককে চোর আখ্যায় ভূষিত করা যায়। 

কর্তনের পর বৃক্ষকাগ্ডটি কার্ধতঃ অপসারণ না করলেও কেবলমাত্র 
কর্তনের কারণেই বৃক্ষচ্ছেদক চৌর্ধ অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে। 
নারিকেল চুরি এবং আম ও কাঠাল চুরি ইত্যাদি চুরিকেও এই 
কারণে আইনান্থসারে চুরি বলা হয়। কোনও এক লাইট রেলওয়ের 
ইঞ্জিন চালক পথিমধ্যে ইঞ্রিন থামিয়ে কাঠাল চুরি করেছিল। এই 
অপকর্মের জন্তে তাকে চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে । পঙ্লী- 

গ্রামে কোনও কোনও বালক ফশাপ পাঁকাটির সাহায্যে খেজুর 

গাছের কলসী হতে রস চুষে খায় বাএঁ ভাবে প্র রস বার করে নেয়। 

কোনও কোনও দুষ্ট মোটর ড্রাইভার এই একই প্রণালীতে ভেকুয়মরুত 

রবার পাইপের সাহায্যে মালিকের অজ্ঞাত মোটর হতে পেট্রল 
চুরি করে তা বিক্রি করে থাকে। ইহা! একপ্রকার চুরি- ইহা ছাড়া 
নষ্টচল্দের রাত্রে বালকদের ছ্বার] চুরিকেও চুরি বলা যায়। 

এই সকল সহজ চৌর্ধ সম্বন্ধে বল! হল। এইবার অসাধারণ 
চৌর্ধ সম্বন্ধে বলব। আমর] পুকুর চুরির কাহিনী শুনেছি, যদিও 
কিন পুকুর চুরি সম্ভব নয়। কিন্তু পুকুরচুরি সম্ভব না হলেও 

কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি চুরিও সম্ভব হয়েছিল। ইহ 
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অসাধারণ চৌর্যের একটি প্রকট উদাহরণ।* এই চমকপ্রদ ঘটনাটি 
ছিল এইরূপ £ 

“কলিকাতার উত্তরাঞ্চলবাী কোনও এক ভত্রলোকের শহরের 

দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলীতে একটি স্বৃহৎ ”্তিল বাড়ি ছিল। বাড়িটি 
তিনি জনৈক তথাকথিত ধনী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন। ভাড়াটিয়া 

ভদ্রপোক প্রতি মাসের. প্রথম তারিখেই বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য 
ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে তার কখনও কোনওরপ ক্রি হয় 

নি। এ বাবসায়ী ভদ্রলোকের ব্যবহারও ছিল অতি মধুর । একদিন 
তিনি বাড়ির মালিককে জানালেন, আপনি বুড়ে। মানুষ | প্রতিবার 

কষ্ট করে আসেন কেন? দমদমায় আমার ফ্যাক্টরি আছে, রোজই 

পুকুর চুরি সম্ভব না হলেও রাত্রে জাল ফেলে পুকুরের মাছ 
চুরি সম্ভব। পল্লীগ্রামে ইহা হামেসাই হয়ে থাকে। ক্ষেত বা 
খামারের কাজের জন্তে অপরের পুকুর হতে জল নিকাশ করে নেওয়ারও 

নজির আছে। সরকারী খাল হতে বিনামূল্যে জল বার করলেও 

উহাকে চুরি বলা হয়। এটভাবে গ্যাল বা ইলেকট্রিলিটি চুপি 
করাও সম্ভব। পুকুর হতে মাছ চুরিকেও চুরি বলা হয়। কিন্ত 
কোনও নদী হতে মাছ চুরিকে চুরি বলা হয়না। এমন কি যদি 
কোনও পুকুর, খাল বা নাল] দ্বারা এমন ভাবে নর্দীর সহিত সংযুক্ত 
থাকে যাতে করে কিন] পুকুরের মাছ ইচ্ছা করলে নদীতে চলে যেতে 
পারে তাহলে এরূপ পুকুর হতে মৎস্য চুয়ি করলে উহাকে চুরি বলা 
হবেন্না । কারণ এক্ষেত্রে মতম্যগুলি বন্দীরৃত অবহথায় [পুকুরের 
মাগ্লিকের হেপাজতে ] নেই । উহার! সেখানে মুক্ত অবর্ধায় আছে। 
অতএব প্রগুদি কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পন্থি ৪ 'ময়। 

'অপ-২--২১ 
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তো যেতে হয় ওখানে । যাতায়াতের জন্ত আপনার আশীর্বাদে 

আমার যখন মোটর আছে, এই পথে ফিরবার মুখে ভাড়াট। 
আমি নিজেই পৌঁছে দেব আপনাকে । এর পর হতে প্রতি মাসের 
পধলা তারিখে ভদ্রলোক নিজেই ভাড়াটা পৌছে দেন। বাড়িওয়ালার 
আর কষ্ট করে একদিনও শহরতর্গীতে আসতে হয নি। এদিকে ঠগী 
ভদ্রলোক পাড়ার লোকদের সহিত অত্যন্ত বপ মেলামেশা শুরু করে 

দেন। এ বাড়ির নীচের তলাটা পাড়ার ছেলেদের খেলা-ধুলা, 

ক্লাব ও লাইব্রেরির জন্যে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন ' মাঝে মাঝে 

আবালবৃদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজও করান হয়- এককথায় 

পাড়ার আবাল-বুদ্ধ-বনিতার সকলেই তার গুণমুগ্ধ। একদিন তিনি 

পাড়ার ভত্রলোকদ্রে ডেকে পরামর্শ চাইলেন,--হ্যা মশাই | বাড়ি- 
ওয়ালা বাড়িটা আমায় বিক্রি করতে চাইছেন। আপনারা কি 

বলেন, কিনবো নাকি? এইরূপ একটি বিশিষ্ট পরোপকারী ভন্রলোক 
পাড়ায় ম্বায়ীভাবে থেকে যায়--কে না তা চাইবে । সকলেই এই 
সাধু প্রস্তাবে তাকে উৎসাহিতই করেন। তারা এও বলেন যে, 
ন্ঘপ ভাগ্য কি তাদের হবে ইত।া্দি। এর কয়েক দিন পরে তিনি 

পাড়ার রটিয়ে দেন, বাড়িটি তিনি এইবার সত্য সত্যই কিনলেন । 
শুধু তাই নয়, মহা! ধুমধামে তিনি গৃহ-প্রবেশেরও বাবস্থা 
করলেন। এই উৎসবে খরচ-খরচা করে যাগ-যজ্ঞ তো হলই ) তা 
ছাড়। পাড়ার স্ত্রীপুরুষকেও তিনি ভূরিভোজন করাতে কার্পণ্য 

করলেন না। বাড়ির ভাড়াট। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাড়িওয়ালাকে 

বাড়ি রয়ে সমান ভাষেই তিনি দিয়ে আসছিলেন। এরও ছুই তিন 
মাস পরে তিনি সফলকে জানালেন যে এই বাড়িষ্র তার পছন্দসই 
নয়। তিনি 'উহা স্লাগাখোড়া ভেঙ্গে ফেলে এ স্থানেই নুতন বরে 
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বাড়ি তৈরি করবেন । এই প্রস্তাবে পাড়ার লোকে অবাক হয়, 
কিন্তু প্রতিবাদ করে না) তার! মনে করে ভদ্রলোক যুদ্ধের বাজারে 

প্রচুর উপার্জন করেছেন। এবার কোনও রূপে অতো অর্থ ব্যন়্ 
করা তো চাই ইত্যার্দি। এর পর সেখানে ভাঙাইওয়াল! ডাকা হয় 

এবং বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়ির ইট পাখর লোহার 
কড়ি বরগা ও জানাল! দরজা ইত্যাদি তার] ভেঙে নেয়। যুদ্ধকালীন 

বাজারের দরুণ এই সব লোহা, ইপ্ট, কাঠকঠার অগ্রিযুল্য থাকায় 
এগুলি সহজেই বিক্রি হয়ে যায। এব পরও মাস ছুই ভত্রলোক 

যথা নিয়মে বাড়িওরালাকে ভাড়া পৌছতে থাকেন। বাড়িওয়ালা 
তখনও পর্যস্ত জানতে পারেন নি যে তার বাড়ি নেই, সেখানে তার 

আছে শুধু এক-টুকরা জমি। এর পরের মাসে ভত্রলোককে যথা 

সময়ে ভাড়াসহ আসতে [ ভাড়া দিতে ] না দেখে গৃহস্বার্মী চিভ্তিত 
হয়ে উঠেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, “ওরে 
ও থোকা! এমনটি তো কখনও হয় নি। নিশ্যয় এ ভত্রলোকের 

শক্ত অথথ করেছে! আহা-হা, বড় ভাল লোক তিনি। যা, যা 

দিকি একবার, দেখে আয়। শহরে কলের! হচ্ছে, না গেলে খারাপ 

দেখাবে । পিতার আদেশে থোকা রাত্রি আটটায় অকুদ্থুলে এসে 
হাজির হন, কিন্তু তাদের নিজ বাড়িটি বহু চেষ্টাতে খুজে পান না। 

বাড়ি এসে বিষয়টি জানালে পিতাঠাকুর হুঙ্কার দিয়ে ধমকে উঠেন, 
'হারামজাদ। ! কক্ষনে! তুই সেখানে যাস্নি। নিজের বাড়ি খুজে 

পেলিনি, একি একটা কথা নাকি? ছিঃ ছিঃ ভত্রপোক কি ধনে 
করছেন বল তো! কেউ একবার তোরা খোজও করলি না তার!” 

পরের দিন বৃদ্ধ ভত্রলোক নিজেই লাঠি হাতে এুবঠুক ধরে 
'অরুস্থলে এনে হাজির হোলেন-্কিন্ত তার শাড়ি? বাড়ি তার 
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কোথায়? বিন্মিত হয়ে তিনি পাড়ার একজন ভর্লোককে জিজ্ঞাস! 

করলেন, ই! মশাই, অমুক নম্বরের বাড়িটা কোনটে বলতে পারেন? 

আমি চোখে মশাই, সব আর ঠাওর পাই না। আর বয়স তো 

হয়েছে। পথচারী ভদ্রলোক ততোধিক বিন্মিত হয়ে উত্তর করলেন, 

সে কি মশাই! আপনার বাড়ি না আপনি বিক্রি করে 

দিয়েছেন? সকল সমাচার অবগত হয়ে গৃহত্বামী ভদ্রলোক “হা 
হতোশ্মি” বলে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও 

তিনি এ ঠগী ব্যক্তির এ পর্যন্ত কোনও খোজ পান নি--ঠগী 

ভত্রলোক হয় তো এতক্ষণে ভারতের অপর আর এক জনবন্থল শহরে 

পিয়ে আড্ডা গেড়ে লোক ঠকাচ্ছেন বা লোক ঠকাবার তালে 
আছেন।” 

কোনও কোনও শহরে এইকপ বাড়ি-চুরি পদ্ধতির কিছু কিছু 
অদল-বদল হয়েও থাকে। ছর্বৃস্তগণ প্রথমে সন্ধান নেয়, যে শহর- 
তলীতে কোনও বিরাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা ! বাড়ির মালিকের 

বর্তমান অবস্থাই ব। কিরূপ ? এবং এ বাড়ি হতে কতদূরে তিনি বসবাস 
করেন। এর পর দুবৃত্তটি একজন ধনী ব্যক্তি সেজে মালিককে 

আশাতীত রূপ ভাড়া দিতে চায় এবং এও সে বলেষেসে 

নিজেই। মনের মত করে বাড়ির অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ কার্যটুকু 
স্বব্যয়ে সমাধা করে নেবে । এর পর দূর্বৃন্তটি বাড়িটি নিজের লোকে- 
দের দ্বারা তৈরি করতে আরম্ভ করে দেয়--পাঁড়ার লোফে মনে করে 
বাড়িটি দুর্বৃত্তের নিজেরই বাড়ি । কয়েক মাস সে বাড়ির মালিককে 
যখারীতি ভাড়াও দিয়ে আাসে। এর পর একদিন স্থবিধামত ভাগাই- 
ওয়ালা ভাকিয়ে চগ্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকায় সমস্ত বাড়িটা 
ভেঙে মাল-মশল! য1 কিছু--কড়ি, বরগা, জানালা, ছুয়ার, ইলেবরিক 



৩২৫ চৌর্যবৃত্তি--অসাধারণ 

ফিটিংস্, জলের পাইপ, সিস্টানন ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ে । 

কিছুদিন পরে মালিকের দরোয়ান এসে বাড়ি না দেখতে পেয়ে 
মালিককে জানায়-_হুভুর উহ1 কুঠি নেহি হ্থায়। উহা আভি সেরেফ 
জমীন্হায়। মালক মশাই তার এ কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি 
দরোয়ানকে ধমক দিয়ে বলেন, পাগল! হায় তুম ! কুৃঠি কোই উঠাকে 
লেনে সেকতা। ফিন যাও উহা! তুম। বাবুকো ব্যামার উমার 
কুছ জরুর হয়া, ইত্যাদি । 

এই বিশেষ স্থলে বাড়িটি স্থাবর সম্পত্তি হলেও উহা! ভেঙে দেওয়া 
মাত্র এ ভগ্রত্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে--এই কারণে 

এঁ সম্পত্তির অপসারণ কার্ষকে আমরা চুরিই বলব । বিগত মহাযুদ্ধের 

সময় এইরূপ কয়েকটি চুরি সঙ্খটিত হয়েছে। 
পরের ত্রব্য না বলে নিলে আইন মত চুরি কর হয়। কিন্তু 

বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের দ্রব্যাদি না ব'লে গ্রহণ করলেও উহাকে চুরি 
বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে £ ধরুন, আপনার 

একটি খড়ি আছে । আপনি এই ঘড়িটি কোনও শড়ির দোকানে 
সারাতে দিলেন। এর পর আপনি মেরামতের দাম না দিয়ে 

দোকানদারের অজ্ঞাতে ও বিনাহৃমতিতে যদি খড়িটি নিয়ে আসেন 
তো আপনার এই কার্কে আইনাহ্ুসারে চুরি বলা হবে। এ 
ছাঞ্জা কেহ বাড়ির কোনও অপ্রক্কতিস্থমনা কিংবা নির্বোধ লোক বা 

অল্পবয়ক্ক বালকের নিকট হতে বাড়ির বড়দের অগোচরে কোনও 
দ্রব্যাদি চেয়ে নিলেও এরূপ অপকার্ধকে চুরি বলা হয়ে থাকে। এ 
সম্বন্ধে ভারতীয় দ্রণ্ডবিধিতে চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা [ 160786101 ] 
ষ্ব্য। 

চৌর্য অপরাধের অযৌনজ পদ্ধতির গ্কায় যৌনজ পদ্ধতিও পদ্দি- 
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লক্ষিত হয়। প্রেম করবার অছিলায় ছুর্বলচিত্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে 
প্রবেশ করে মূল্যবান দ্রব্য এবং অর্থাদি অপহরণ করেছে, এমন 
কন্তারও পৃথিবীতে অভাব নেই। তবে এদেশে এই প্রকার মেয়ের 
সংখ্যা এখনও অত্যল্প। এই স্থলে কারুর মন চুরির কোনও প্রশ্ন 
উঠেনা। এখানে মাত্র ভ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে। কারণ এই 
সকল মেয়েদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই। এই প্রকারের 
চুরির দৃষ্টান্ত ত্বরূপ নিম্নে একটি চিত্বাকর্ধক বিবৃতি উদ্ধৃত হল। 
“সেদিন ছিল শনিবার | কাজ-কর্ণ সেরে আমি উঠে পড়ছিলাম । 

এমন সময় এক ডাক্তার ভদ্রলোক হস্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ 

জানালেন। নালিশটি ছিল এইরূপ ঃ আমি অমুক গণিকার গৃহে 
চিকিৎসা করতে গিছলাম। আমার রুপার ঘড়িটা সময় নির্ণয়ের 
জন্ত চৌকির উপর খুলে রেখে আমি মেয়েটির নাড়ি দেখছিলাম 
কিছুক্ষণ পরে জল দ্বারা হস্ত ধৌত করে চৌকির কাছে এসে দেখি 
যে আমার খড়িটি সেখানে নেই। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি 

আমার খড়িটি এ মেয়েটিই চুরি করেছে । এই এজাহারটি ছিল 
চুরির পুলিশগ্রাহ্য অপরাধ । এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধ সম্যক- 
ভাবে তদত্ত করতে হয়েছিল। তদত্ত ব্যপদেশে কথিত গণিকাটিকে 

'আমি প্রশ্ন করি, ডাক্তার সাহেব যা বলছেন তা সত্যি? গণিকাটি 

তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইক্ষপ একটি বিবৃতি দেয়--কিছুটা সত্যি, 

সবটা নয় । উনি শুর প্রোফেশ্টনাল কলে আমার বাড়ি আসেন নি, 
উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন আমার প্রোফেশ্থনাল কলে। বিশ্বাস 
না হয় দেখুন গুর ডান উরুদেশ। ওখানে একটা কালো তিল 
আছে কিনা? এর পর ডাক্তারবাবু একবারমাত্র খি"চিয়ে উঠেন, 

কিন্তু ভার পরেই ভিনি সলজ্জ ভাবে অধোবদন হয়ে যান। কিন্ত. 
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এদের ভিতরের ব্যাপারটি যাই হোক না কেন আসলে এই 

হ্যোগে গণিকাটি তার ঘড়িটি যে চুরি করেছিল ভাতে আর সন্দেহ 
ছিল না।” 

বেশ্যালয়ে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে । গণিকার্দের চাকর- 

বাকররাও এইভাবে চুরি করে। মগ্পানে অচৈতন্ত যুবকদের পকেট 

হাতড়ানে! বেশ্যালয়ের এক স্বাভাবিক ব্যাপার । 

এই যৌনজ চৌধ পদ্ধতির প্ররুষ্ট উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে একটি 
বিশেষ বিবৃতি উদ্ধত করা যাক। 

“আমি মশাই একজন শিক্ষিত চোর । জনৈক মাড়োয়ারীর গৃহে 

আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই । ছুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাজি 

পড়াতাম। দুপুরবেলা কেউ বাড়ি থাকত না। এই হযোগে আমি 

মাড়োয়ারীগিক্ির সহিত আলাপ জামাই । আসলে কিন্তু আমার 
উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। আমার উদ্দেশ্য প্রেম করা ছিল না। 
এমনি কিছুদিন যাবৎ সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ এক 
আবদার করি--আপকো যেতনা আচ্ছি আচ্ছি কাপড়া হায়, উস 

সব পিনকে মেরি সামনে খাড়া হো যাও। হাম ইস রপ আখ 
ভরকে দেখ লেঙ্গে- মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা হায়। আমাকে 

খুশি করার উদ্দেশ্টে প্রিয়তমা আমার তৎক্ষণাৎ তার সব চেয়ে ভাল 

শাড়ি, বাউজ ইত্যাদি পরিধান করে। শুধু তাই নয়, হীরা জহ রং 

বসান তার সমুদয় গহনাগুলিও সে গায়ে দেয়। কপালে টিকলি হতে 

গলার হার এবং হাতের বাজু, চুড়ি প্রভৃতি--মণিমাণিক্য খচিত 
“অলঙ্কারে সে ভূষিত হয়ে উঠে। আমি গদগদ চিত্তে সে কপ নেহারিয়া 

মুধ্ধ হয়ে বলে উঠি--হায় হায় হায় কেয়া বলে! ইতো আশমান। 
গুনিয়ামে কাহা বেহত্ত হায় তো উ ইহাই। উত্তরে প্রিয়তম! 
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আমাকে জানায়, হামি তো তুহরি, জনাব। এর পর আমি তার 
নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার অজুহাতে একে একে নিজ হন্বে তার সমস্ত 
গহনাগুলি খুলে একটা রুমালে বেঁধে তাতার ডান পাশে রাখি। 
তার মূল্যবান কাপড়-চোপড়গুলি রাখি একটা পুণ্টলি বেধে তার 
বাম পাশে । এরপর আমি গদগদ চিত্তে অন্থরোধ করি, আচ্ছা ! 
আভি আখ বুদ। প্রিয়তম! আমার চক্ষ মুদলে আমি আবেগময় ভাবে 
বলে উঠি হ্যায় হ্যায়, কেয়া বোলে, ইত্যাদি। এর পর আমি তাকে 
চক্ষু খুলবার আদেশ জানাই, আখু খুল। এই অস্থরোধ উপরোধটি 
খেলাচ্ছলেই হতে থাকে । এইভাবে কয়েকবার সে চক্ষু মুদ্রিত ও 
উন্মুক্ত করে। শেষের বার সে চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র আমি ছুই হাতে 
দুইটি পু্টলি গ্রহণ করে দাত দিয়ে দরজার খিল খুলে একেবারে 
রাস্তায় পাড়ি দিই। আমি পরে শ্তনেছি যে চক্ষু খুলবার পুনরাদেশ 
না পেয়ে প্রিয়তমা নিজেই চক্ষু উন্মুক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এও 

বুঝতে পারে যে তার যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে গেছে। সে 

'চোর চোর' বলে চীৎকার করে উঠে বটে কিন্তু আসল তথ্যটি 

কারও কাছে প্রকাশ করে না ।' 

উপরের দৃষ্টান্তটি হতে চৌর্য অপরাধের যৌনজ পদ্ধতি স্ব্ধে 
বিশেষরপে বুঝা যাবে । এমন অনেক স্বামী রাত্রিযোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর 
অলঙ্কার চুরি করে এই চৌর্য কার্ধের জন্তে বাইরের কোনও চোরকে 
দায়ী করেছেন। এমন কি এইভাবে তিনি থানায় এসে এজাহারও 

দিয়েছেন। এছাড়া এমন অনেক দুর্বৃত্ত কেবলমাত্র তার গহন। 
চুরি করার জন্যে সালঙ্কারা কন্ঠার সহিত প্রেমাভিনয় করেছে 

এই সব মেয়েরা তাদের প্ররোচনায় যুগাবান অলঙ্কারাদি ও অর্থাদি- 

সহ এই সব ভাবী স্বামীর সহিত গৃহ্ত্যাগ করে এবং পরে এদের 
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দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে সহায়-সম্বলহীন ভাবে পরিত্যক্ত হয়। এইৰপ 

এক দুর্বৃত্তের বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম। 

“মেষেটিকে তার যাবতীষ গহনাঁপত্রসহ ফুসলে এনে তাকে অমুক 

ই্রাটের একটা কামরায় তুলি। এই সময় সমুদয অলঙ্কারাদিই তার 
দেহে পরা ছিল। আমি গদগদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, 

তুমি যে কত স্থন্দর ত আমি আজ বুঝছি। এত কাছে ন। পেলে 

এবপ কোনদিনই আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। আজিকার এ 

মধু যামিনীতে সামান্ত ধাতু নিমিত গহন] তোমার আমার মাঝে কি 

প্রাচীর তুলবে? আজিকার এই মধু যামিনীতে এ আমি কিছুতেই 
সহ করতে পারি না। এরপর আমার অন্গরোধে প্রিয়া আমার 

তার দেহের সকল গহনাপত্র খুলে রাখে । এরপর গভীর রাত্রে 

মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পুষ্টলিটি নিয়ে আমি চম্পট দিই। 
বল] বাহুল্য যে আমার নামধাম বা ঠিকানা পদবী সবই তাকে 

আমি মিথ্যে বলেছিলাম। এর পর মেয়েদির অদৃষ্টে কি ঘটেছিল সেই 
সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে আমি অক্ষম |” 



ঘামাল গ্রাহক 

চোয়াই মালের গ্রহীতাদের বামাল গ্রাহক, খাউ বা “রিসিভার 

অব. স্টোলেন্ প্রপারটি” বল। হয়। এই সকল বামাল গ্রাহকগণ 
নিজেরা কখনও চৌর-কার্ষে লিপ্ত থাকে না-অথচ এই সব 

গ্রাহকরাই লাভ করে বেশি । পাঁচশত টাকার মূল্যের ভ্রব্যা্দিও এরা 
মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকায় চোরদের নিকট হতে ক্রয় করে থাকে। 

বিভিন্ন রূপ তব্রব্য বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকগণ নিয়ে থাকে। সাইকেলের 

দোকানে সাইকেল, কাপড়ের দোকানে কাপড় এবং সোনার দোকানে 

সোনা বিক্রষ হয়ে থাকে। এছাড়া, এমন অনেক দালাল আছে 

যার! এই দ্রব্য সামান্ট মাত্র মুলে; ক্রয় করে | কলকাতা শহরে 
এমন অনেক ব্যবসায়ীও আছেন, ধার! সামান্তমান্ত্র যুল্যে হাজার 

টাকার নম্বরী নোট ক্রয় করে থাকেন--এই সব নোট তাদের কারবারে 
প্রায়ই লেন-দেন হয়। এই কারণে ধরা পড়লেও তাদের একটা 

কৈফিয়ৎ থাকে এবং তারা আইন এড়িয়ে ষেতে সক্ষম হন। এই শহরে 

এমন অনেক পৌদ্দার আছে যারা গহনাদি পাবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহা 

গলিয়ে ফেলে সোনার বাট তৈরি করে ফেলে ? শুধু তাই নয়, পরদিনই 

এই সোনার বাট তারা অন্তত্র চালান করে দিয়ে থাকেন। এই সব 

লেন-দেনের ব্যাপার পরিচিত চোরেদের লহিত হলে তারা এ সম্বন্ধে 

নথি-পঞজ্জে কোন জমা বা খরচ লেখেন না। কিন্তু অপরিচিত বাঞ্তির 
নিকট হ'তে পেলে পাঁচ টাক! মুল্যে কিনলেও উহ] তারা পঞ্চাশ 
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টাকায় [উচিত মুল্য | কিনেছেন,_-তাদের জম! বহিতে [ কখনও 
কখনও ] তারা এইরূপ লিখে রাখেন। এমন কি এ সকল বিক্রেতার 

একটি সইও তারা এ খাতায় নিয়ে থাকেন। 

এই সকল পোদ্দাররা সব সময়ই চোরেদের অপেক্ষায় হাপর 

জালিয়ে বসে থাকেন । আমার মতে এই সকল পোদ্দারদের লাইসেন্স 

দ্বারা আয়ত্তাধীন করলে অসাধু পোদ্দারগণ এখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 
চুরি করে গলানো দ্রব্যেব বিক্রয়ের অস্থবিধা ঘটলে চোরেরাঁও চুরি 
করবে কম। এই সব লাইসেন্স এদের চরিত্র সন্বদ্ধে রীতিমত তদস্ত 

করে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সাধু চরিত্রের পোদ্দারগণেরই 
প্রাছর্ভাব হবে। এই সকল পোদ্দারগণের গ্ভায় শহরের পুরানে। 

সাইকেলের দোকানগুলিরও লাইসেন্স হওযা উচিত। এই সকল 

সাইকেল গ্রাহকগণ চোরাই সাইকেল ক্রয় কর! মাত্র উহা ডিস- 

ম্যাপ্টেল করে [খুলে ফেলে] উহার বিভিন্ন অংশগুলি অন্যান্য 
সাইকেলের অংশের সহিত বিনিময় করে নেয়। অর্থাৎ এর 

ংশটি ওর সঙ্গে এবং ওর অংশটি এর সঙ্গে এর! যুক্ত করে দেয়। 

এর জন্য সাইকেলের মালিক সহজে তার সাই”কলটি চিনে নিতে 

পারে না। চোরাই সাইকেল এবং টাইপরাইটার প্রভৃতি হতে 

নম্বরগুলি তুলে ফেলে তৎস্থলে অন্য নঘ্বর খোদাই করতেও দেখ। গেছে । 

কিন্তু এই সব চালাকি অধুনা যুগে * সকল সময় কার্যকরী হয় না। 

কারণ খোদাই করার সময় যে চাপ পড়ে সেই চাপ হুল্মভাবে ধাতু 

নিমিত বস্ত মাত্রেরই শেষজ্তর পর্যন্ত [হুক্ম হতে হুক্ষতর হয়ে] 

বিস্তৃত হয়ে থাকে । আপাত দৃষ্টিতে এই নম্বর মছে গেলেও আসলে 
এগুলি আদপে মুছে না। উপরের স্থল অংশ উথার সাহায্যে উঠিয়ে 
ফেললেও নিয়ের শুল্মাংশের বিলোপ ঘটে না। এক রকম কেমিক্যাল 
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আছে যাহার প্রলেপ এ মুছে যাওয়া অংশে নিক্ষেপ কর মাত্র এ 

নম্বর হুল্মভাবে প্রকট হয়। 

বিভিন্ন রূপ চোরাই মালের মধ্যে মুল্যবান মোটরকার একঈ 

অন্যতম সামগ্রী । কিন্তু এই চোরাই মোটরকার কারুর কাছে বিক্রয় 

করা সম্ভব নয়। এই জন্যে এই সব শ্রাহকগণ মোটরকারগুলি 

ডিস্য্যাণ্টেল করে উহার বিভিন্ন অংশগুলি বিক্রয় করে অর্থবান হয়ে 
থাকেন। এদের কেহ কেহ কলকাতার ভ্রব্যাদি বোম্বাই শহরে এবং 

বোস্বাইয়ের ত্রব্যাদি মান্রাজে বা কলকাতায় বিক্রয় করে থাকেন । 

আজকাল স্থবিধা মত নেপাল প্রভৃতি ভিন্ন রাষ্ট্রে এর! পুরা গাড়িটা 

চালান করে দেয়। 

এই সকল চোরেরা চোরাই মাল দোকানে পৌছবার সময়ও 
অত্যন্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে। বিশেষ করে রাত্রিকালে এই 
সাবধানতার প্রয়োজন থাকে ।. ভারি দ্রব্যাদি হলে এ দ্রব্য তার! 

কোনও এক রিকল্সাতে তুলে দেয় এবং নিজে এ রিল্সায় ভ্রব্যসহ না বসে 

রিক্সার পিছন পিছন চলতে থাকে । পুলিশ কিংবা অপর কেহ সন্দেহ 

করে রিক্সা আটকালে এরা পিছন হতে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। 

রিষ্লাচালক বামালসহ ধরা পড়লেও সে আসল চোরের ঠিকানাদি 
সম্বন্ধে কোনও কিছু জানাতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বামাল 

রিক্সায় তুলে দিয়ে রিষ্মাকে তিন মাইল দুরের কোনও একস্তানে অপেক্ষা 
করবার জন্যেও নির্দেশ দেওয়! হয়। আসল চোর তখন হামেবা 

বাসে করে এসে নির্দিষ্ট স্থানে বামাল গ্রহণ করে থাকে । কোনও কোনও 

রিক্সাওয়ালা বা ঝশকা মূটে আদির সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে 
প্রত্যক্ষরপ যোগসাজস্ থাকে । কোনও রিক্সায় ভ্রব্যাদি 

যাচ্ছে অথচ ভ্রব্যের মালিক রিষ্মায় জায়গা! থাকা সত্বেও রিক্সায় না 
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উঠে পায়ে হেটে রিক্সার পিছু পিছু চলেছে--এইরপ কোনও দৃশ্য দুষ্ট 

হলে উহ] সন্দেহজনক মনে করা উচিত। এ ছাড়া ভোরের দ্রিকে তরি- 
তরকারির ঝশাকার মধ্যে চোরাই মাল সরানো হয়ে থাকে। কারণ 

এই সময় তরকারিওয়ালার! গ্রাম থেকে শহরের বাজারে আসে। 

সন্দেহ এড়াবার ইহা এক প্রকুষ্ট উপায়। সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি ও 

লোহা-পকড়ের দ্রব্যাদি তারা শহরের বিভিন্ন কালোয়ার গ্রাহকদের 

নিকট এ ভাবে বিক্রয় করে থাকে। এই সকল কালোয়ার গ্রাহকদের 

এক-একটি প্রকাশ্ট দোকান ও গুদাম থাকলেও এই সকল বামাল 

নিরাপদে গুদামজাত করবার জন্যে এরা কতকগুলি গোপন গুদামও 

রেখে থাকে। 

এমন সব বামাল গ্রাহক আছে যারা গবাদি জীব ক্রয় করে 

আসিভ ও অগ্নির সাহায্যে তাদের বাকা শিঙও সোজা এবং সোজা 

শিঙ বাকা করে দিয়ে থাকে ; উদ্দেশ্য, সনাক্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকের 

সৃষ্টি করা । একটি ক্ষেত্রে চুরি করে আনা নিহত সাদ! ছাগলের সাদা 

চামড়। কালে! কালী দ্বারা কালে! চামড়া করা হয়েছিল । একবার 

পাঁটী চুরির মামলাতে ছাগ মাংস উদ্ধারার্থে পুলিশ তল্লাসীতে আসছে 

শুনে কোনও এক দুর্বৃত্ত তাড়াতাড়ি এক পাঁটার অগুকোষ কিনে 

মাংসের তণ্ কড়াতে রেখে প্রমাণ করে যে উহা! পাঁটা--পাটী নয়। 
'রোনও কোনও বামাল গ্রাহক বন্ত্রা্দি চুরি করে প্র কাপড়গুলিকে 

ছাপিয়ে নেয়। কখনও বা তার] মাড় লাগিয়ে এ্রগুলিকে তাতের 

কাপড়ে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়ে থাকে। 

শহরে এমন অনেক ভাঙাইওয়ালা এবং বিক্রিওয়ালা আছে, 

যারা একমাত্র বামাল গ্রহণ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। 

শহরের বিভিন্ন চোরাবাজার বা চোরাহাউার মিশ্র দ্রব্যের 
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[ পুরানো দ্রব্যের ] দৌকানগুলিও এই সকল চোরাই মাল গ্রহণ 
করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরানে৷ চোরেরাও বৃদ্ধ বয়সে 

এইক্মপ দোকানের মালিক হয়ে থাকে । অপর দিকে পুরানো পুস্তকাদি 

বিক্রয় হয় পুরানো বইএর দোকানে । বাটীর বিপথগামী 

পুত্রেরাও এরূপ পুস্তক বিক্রয় করেছে । বগা বাহুলা, চুরির পরই 
এই সব বইএর উপর লিখিত মালিকের নায ও ঠিকানা মুছে ফেলে 

দেওয়] হয়ে থাকে । তবে সকল সময়ই সকল পুরানো দোকানের 

মালিকরাই যে জেনে-শুনে চোরাই ভ্রব্য গ্রহণ করে তা নয়। এদের 

মধ্যে বু সৎ ব্যক্তিও আছে । এরা সন্দেহ হওয়া মাজ এই সকল 

বিক্রেতাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দিয়েছে। এই সকল 

চোরাই ভ্রব্যের গ্রহীতাদের কাহাকেও কাহ।কেও লোক ঠকাতেও 

দেখ! গেছে । এ সন্বদ্ধে নিয়ের এই সম্পফিত বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি চোরাহাট্টার কোনও এক পুরানো দোকানে এলে এক 
জোড়! বুট জুতা মাত্র দশ টাকায় ক্রয় করি। এই জুতা জোড়া 
ছিল একেবারে আনকোরা নূতন। উহার আসল যুল্য অন্থমান 
মত অন্ততঃ ত্রিশ টাক! হবে। মুল্য পাওয়। মাত্র দোকানদার সযতে 

জুতা দুটি একটা কাগজের মোড়কে পুরে মোড়কটি স্থৃতা দ্বারা 
ভাল রূপে বেধে দেয়। আমি সানন্দ চিত্তে মোড়কটি নিয়ে গৃহে 

ফিরি। কিন্তু উহা খোলা মাত্র অবাক হয়ে যাই। সেখানে নূতন 

বুটের বদলে মোড়কটির মধ্যে ছিল এক জোড়! পুরানে। ছেস্ড়া বুট। 

হাতসাফাইএর সাহায্যে দোকানদার কখন জুতা বেমালুম বদলে 
দিয়েছে । এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও আমি টেরই পাই নি। 

আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত দোকানে ফিরে আমি এবং এ সম্বন্ধে 

অভিযোগ জানাই | দোকানদার আমার এই অভিযোগ সরাসরি 



৩৩৫ বামাল গ্রাহক 

অস্বীকার করে বলে উঠে--এ আপনি বলেন কি বাবু! আমরা কি 
ওই রকম মানুষ! যাক। গোলমাল করে লাভ নেই। আস্কন ! 

আমার কাছে আর এক জোড়া নূতন বুট আছে। ওটা আপনি 

পাচ টাকায় নিযে যান। অর্ধেক দরেই ওটা ছেড়ে দিলাম 

আপনাকে । আমি ততোধিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখি যে দোকান- 

দার আমার সেই পূর্বপরিচিত বুট জোড়াটাই বার করছে । এর পর 

আর আমি বোকা বনি নি। আমি বুট জোড়াটা পরিধান করে 

আমার পুরানো জভুতাটা মোভকে পুরে বাড়ি ফিরি।”* 

এদেশে পর্দা প্রথার সমধিক প্রচলন থাকায় অপরাধীরা বামাল 

পাচারের জন্টে প্রায়ই নারীদের সাহায্য নিয়ে থাকে । খানাতন্াসীর 

[ বাড়িতল্লাসী ] সময় আইনান্থ্যায়ী মেয়েদের সসম্মানে এক কক্ষ 

হ'তে অপর এক কক্ষে সরে যাবার স্থবিধা দেওয়া হয়ে থাকে । এই 

স্যোগে কোনও কোনও ক্ষেজে মেয়েরা স্বামীর নির্দেশে ভ্রব্যাদি 

বোরখা বা শাড়ির ভিতর করে পর্দার অন্তরালে সরিয়ে নেয়। এইরূপ 

অবস্থার মধ্যে সন্গেহের কারণ ঘটলে অপর কোনও এক নারীর 

সাহায্যে এই সব মেয়েদের দেহতল্লাসী নেওয়ার রীতি আছে। কিন্ত 

পর্দাপ্রথ। প্রচলিত থাকায় এ্রর্ূপভাবে দেহতল্লা্সী নেবার মত কোনও 
স্থানীয় নারী অকুস্বলে পাওয়াও দুর হয়ে উঠে। এই 

[ ফলমুল এবং অন্যান্ঠ দ্রব্যের দোকানেও এইরূপ হাত সাফ়াই- 
এয মারপ্যাচ দেখা যায়। ভাল এক টুকরি আম দেখিয়ে পচা 
আমের টুকরি গছিয়ে দেওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে। ডেলিভারি বা 
সম্প্রদানের কালে হ্ববিধামত আসল ভ্রব্যের বদলে নবল দ্রব্য গছিয়ে 
দেওয়া হয়ে থাকে] 
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সময় নারী-পুলিশের প্রয়োজন অত্যন্ত রূপ উপলব্ধি হয়। 

আমি এমন অনেক অপরাধীকে জানি যে বোরখাবৃত আপন 

নারীর দ্বারা বামালাদি অন্থত্র প্রেরণ করত। বোরখার ভিতরে করে 

জেনানাটি দ্রব্যাদিসহ পথ চলত এবং সে নিজে চলত তার পিছন 

পিছন--এইরূপ অবস্থায় স্বামীশ্গ্রী উভয়ই বামালসহ ধর] পড়ে ষাষ। 

পুরুষদের সাহায্যকল্পে কোনও কোনও নারী যৌণ-দেশে (নাটের 

বাণ্ডিল এবং কার্তজাদি লুকিয়ে রেখেছে, এ দেশেতে এইরূপ 

ৃষ্টান্তও বিরল নয়। ৰ 

বামাল গ্রাহকেরা কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্ষে লিপ্ধ থাকে 

না। এরা প্রায়ই বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবান হয়ে থাকে। কিন্ত 

সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর গ্রাহকদেরও শহরে অভাব নেই। এরা 

চোরেদের সহিত পরিচিত থাকলেও কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্ষে 

লিপ্ত হয় না। এই সমন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করা 
হ'ল-্প্মৎ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ জরন্নাল, ১ম খণ্ড-_ 

পাগল। হত্যার মামলা ত্রষ্টব্য। 

পজ্যোথন্নার আলোকে সশাতারে গঙ্গা! পার হয়ে এপারে উঠে 

দেখি খো-বাবু তার দল-বল সহ ঘাটের পাড়ে জটলা করছে। 

এই দলে নিহত পাগলাকেও আমি দেখতে পাই। এ সময় এরা 

পাগলাকে মদ খাওয়াচ্ছিল। আমিও কিছু চোরাই মাল পাবার 
আশায় তাদের দলে যোগ দিই। এরা পথ চলতে থাকে, 
আমিও কিছু দুর অগ্রসর হই। এর পর খো-বাবু সাথীদের 
উদ্দেশ্য করে বলে উঠেন, একে আমরা ট্যাপ করব। আমি বুঝতে 
পারি এদের চুরির উদ্দেশ্ট নয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে এদের দল 
হুতে আমি সরে পড়ি । আমি একজন চোরাই মালের গ্রাহক। 



৩৩৭ বামাল গ্রাহক 

'কোনও খুন-খারাপী বা চুরির মধ্যে আমি যাব কেন? বাবু! ও সবে 
আমাদের বড় ভয়।” 

[ বারগ্লার, পকেটমার, প্রবঞ্চক ও ডাকাত প্রভৃতির গ্রাহক ভিন্ন 
ভিন্ন হয়। কেবলমাত্র প্রচীন গাটকাট্রাদ্রের বামাল শ্রাহুক নেই। 
সংস্কৃত সাহিত্যে গাটকার্রাদের গ্রন্থিচ্ছেদক বল! হয়েছে । ] 

স্বভাব-দূর্বৃত্ত জাতীয় চোরের! তাদের ভ্রব্যাদি তাদের গ্রামেরই 

জোতদদার প্রভৃতিকে বিক্রযষ করে। কয়েক ক্ষেত্রে মাতব্বরগণ 

'না আসা পর্যস্ত ই চোরেরা মাটিতে অপহৃত ত্রব্য পুতে এ 
স্থানের উপর মাছব বিছিয়ে স্থখে বহুক্ষণ নিদ্রা দেয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে 

সন্দেহাতীত গ্রাম্য মাতব্বরগণ গরুব গাড়ি করে তীর্থযাতরী বা 

ব্যবসায়ীর বেশে এদের পিছু পিছু গ্রাম হতে গ্রামাস্তরে গমন 

করেছে । চৌর অভিযানে বহির্গত এই (চাবের! চুরি করে ত্রব্যাদি 
পশ্চাদদাগত গো-শকট আরোহীদের নিকট পাচার করে দিয়েছে। 

অপ-২-্২২ 



(রললওয়ে অপরাধ 

ত্বয় দূরের বহু যুবক দল বেঁধে কল্লকাতাতে বেড়াতে আসে । 

স্টেশনে এসে তারা শোভাযাত্রার সামিল হয। এরা শ্লোগান দিতে- 

দিতে পকেট হতে ঝাগ্। বার করে বার হযে আসে। 

মালগাড়িকে বিপথে চালন” তথা ওআগান ডাইভারশন রেলওযের 

অন্ততম অপরাধ । এই মালগাড়ির গন্তব্য স্থল অনুযায়ী তাদের গাজে 

রং দিষে এক একটি চিহ অঙ্কিত করা হয়। এর পর এই মাল গাডি- 

গুলি একত্রে কোনও জংশন স্টেশনে এলে উহাদের এক একটি করে 

সা্টিং বারা আলাদা করে [ সর্ট আউট ] তাদের প্রত্যেকের গাত্রের 

আক চিহ্ান্থৃযায়ী এক এক গন্তব্যস্থলে পাঠানোর জন্ত এদের এক 

একটি গুডস্ ট্রেনে সংযুক্ত কর! হয়। এই দুর্বৃত্তরা তাদের মনোনীত 

ওআগানটির গাক্ে পূর্ব চিহুউঠিষে সেখানে অন্ত এক গন্ভব্যস্থানের চিন্ত 

অঙ্কিত করে । এর ফলে যে ওআগানটির মালদহে বা মেঘিনীপুরে 

যাওয়ার কথ! ভাকে আসানসেণল বা চিৎপুর ইআর্ডে পাঠানো হয়। 

অপরাধীদের অঙ্কিত এ সকল চিহুকে ভূয়া চিক রূপে ন! বুঝে রেলওয়ে 

কর্মীর! সরল বিশ্বীসে এ রূপ ব্যবস্থা করে থাকে। ভবে এ বিষয়ে 

কোন কোন রেলকর্মার সড় থাকাও অসন্ভব নয়। এই ভাবে 

ওআগানকে বিপথে চালান করে তাদের দলের আন্তানার কাছে এর! 

আমে। ওর্দিকে এ ওআগানটিকে রেলকর্তৃপক্ষ বছ কাপ খু'জে বার 



৩৩৪ রেলওয়ে অপরা্গ 

করতে পারে না। এই ভাবে সুবিধাজনক স্বানে এনে অপদল এ 

ওআগান ভেঙ্গে উহার মূল্যবান দ্রব্যাদি লুঠ করে নেয়। এই উদ্দেস্টে 
বেল লাইনের দুপার্থ্ে জমি জবর দখল করে এরা কলোনী পর্যন্ত স্থাপন 

করেছে । এ সকল কলোনীতে ডোবা ও পুক্ষপিণীতে জলের তলাতে 

এরা লৌহ নিমিত দ্রব্যাদি ডুবিয়ে রাখে । এ কার্ধে বাধা পেলে 
এ কলোনী হতে শত শত লোক একত্রে মারাত্মক অন্ত সহ রেলরক্ষী 

ও পুলিশের, সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয। প্রকৃত পক্ষে আজও পর্বস্ত 
এদেব এই বাসাগুলি ভেঙে দেওয়! হয নি। এই বাসা না ভাঙা 
পর্যন্ত এদের উৎপাত বন্ধ হবে না। বরং এদেব সংখ্যার উত্তরোত্তর 

বর্ধন ঘটবে। 

কযষেকটি ওআগানে এরা খড়ি দিষে সাক্কেতিক ভাষা লিখে--বথা, 
চলরে চলরে নও জোধান।* এই কবিতার পক হতে গন্তব্য স্থলে 

ইহা পৌছুলে দস্থ্যর! বুঝে নেয় যে কোন ওআগানে মুগ্যবান ভ্রব্য 
আছে। এরা চলন্ত গাড়িতে উঠতে ও নামতে এবং ক্রত গতিতে 

তাঙাভাঙিতে সদা অভ্যন্ত। এদের উৎপাতে রেল কোম্পানিকে 

প্রতি বৎমর ক্ষতি পূরণ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসাধীদের বৃথা 

গচ্ছ| দিতে হয়েছে । কেউ কেউ বলেন যে অলাধূু রেলরক্ষী ও' 

পুলিশের সাথে এফের বন্দোবস্ত থাক! অপস্ভব নয়। 

প্রায়ই দেখা যায় যেওআগান ভাঙিয়েদের দ্বার পরিবৃত স্থামে 

মালখাড়ি হঠাৎ থামানো হয়। কিংব! উহ্থার গতি মন্থর করা হয়। 

এর পর ভাঁঙা-ভাঙ্ির কাজ শেষ হলে উহা! চালানো! হয়। বহু 

ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তিন টাঁকা য়োজে ।'ওদের নিয়োগ 
করেও থাকেন । এমন কি রাখায় উপর & পব মান বহদের জন্ত 

রি বা টেম্পোও য়োড়াছেন, করে রাখা! হয়। 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৩১০ 

রেলওয়ে সংক্রান্ত অপবাধ বহু প্রকারের হযে থাকে। এই 
অপরাধের দ্বারা অপরাধীরা রেলওয়ে যাত্রীদের এবং রেলওয়ে 

কোম্পানিকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে । এই সকল অপকর্ধ সম্বন্ধে: 

এইবার একে একে আলোচনা করব। প্রথমে রেলওয়ে প্ল্যাট্ফর্সের 

অপকর্ণ সম্বন্ধে বলা যাক। এই প্ল্যাটফর্মে পিকপকেট চোর এবং 

ঠগীদের বিভিন্ন দল স্বত্ব রীতি অনুযাষী মানুষের ভ্রব্য ও অর্থাদি 

অপহরণ করে। যাত্রীদের নিযুক্ত কুলি হারানো এদেশের একটি 

সচরাচর ব্যাপার। এ জন্তে যাত্রীদের অসাবধানতা এবং সাশ্রয় 
প্রীতিই বেশি দায়ী। সম্ভার তিন অবস্থা--এ কথা জেনেও এরা 

সস্তায় পাওয়ার জন্তে বাহিরের কুলি নিযুক্ত করেন। এ'রা রেল 

কোম্পানির নিযুক্ত নম্বরী কুলি নিয়োগে বিরত হন। এদের উভয়ের 

পারিশ্রমিকের তফাৎ কিন্তু লামান্তই থাকে। প্রায়ই শোনা যায় যে 

অমুক যাত্রী কুলির মাথায় মাল চাপিষে হাওড়ার পোলের উপর 

দিযে আমছিলেন। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কুলি মহাশয় ত্রব্য সমেত 

উধাও হয়েছেন। তাকে কোথাও আর খুজে পাওয়া যায় নি। 

এই সব ক্ষেত্রে যাত্রীরা প্রাষই রেল কোম্পানির নম্বরী কুলি 

নিযুক্ত করেন মি। এই সব কুলি ছাড়া পিকপকেট, ঠগী এবং 

চোরেরাও প্র্যাট্ফর্মের উপর ভিড় জমায়। প্র্যাট্ফর্ষের চুরির একটি 

বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্মে বলা হু'ল। এ সম্পর্কে জনৈক ক্ষতিগ্রস্ত 

বৃদ্ধার এই বিবুতিটি প্রণিধানযোগ্য। 
“আমি একজন মধ্যবিত্ত পদ্ধিবারের বৃদ্ধা মহিল] । প্র্যাট্ফর্মের ভিড়ে 

আমি টিকিট কিনতে পারছিলাষ ন1। এমন সময় একজন ভদ্রলোক 

দয়াকরে উপধযাচক হয়ে আমার টিকিটখানা কিনে'দিতে চাইলেন । 

আমি এ জন তাকে ধন্তবাদ জানিয়ে পাচটা টাক! দিই। ভদ্রলোক 



৩৪১ রেলওয়ে অপরাধ 

'টাকা ক'টা গুণে নিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন, বহুক্ষণ 
অপেক্ষা করার পরও তিনি আর ফিরলেন না।” 

এই বিশেষ অপরাধীকে বিশ্বামঘাতক না বলে চোর বলা হয়। 

কারণ এই ক্ষেত্রে টাকা কয়টি তার নিকট বৃদ্ধা আইনতঃ গচ্ছিত রাখে 

নি। টাকা কয়টি তাঁর হাতে বৃদ্ধা তুলে দিলেও উহ? তার নিজ অধিকার- 

ভূজ ছিল। এ স্থলে সে এই অর্থের বহনকারী মাত্র। 

রেলওয়ে যাত্রীদের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানিকে ফশকি দেওয়ার 

জন্তেও এই প্ল্যাট্ফ্ন ব্যবহৃত হয। এই সম্ঘদ্ধে আমি জনৈক অপরাধীর 

একটি বিবৃতি তুলে দিলাম । এই বিবৃতি হতে বক্তবা বিষয়টি বুঝা 

যাবে। 

“আমাদের ছন্জনের মধ্যে পাঁচজনেই বিনা টিকিটে ভ্রমণ 

করছিলাম । আমাদের একজন মাত্র টিকিট ক্রয় করেছিলাম । একজন 

প্রথমে এ একখান টিকিটেব সাহায্যে বাহিরে আগি। এর পর সেই 

ব্যক্তি বাকি পাঁচজনের জন্য পাঁচখানি প্র্যাট্ফর্মের টিকিট কিনে 

পুনরায় ভিতরে ঢুকে । আমরা তখন সকলেই এ টিকিটের সাহায্যে 

বাহিরে আপি। হঠাৎ ধর] পড়ে গেলে আমরা একপ্রকার অভিনয় 

করি । আমাদের মধ্যে যার কাছে একখানি টিকিট আছে, তাকেই, সব 

কয়টি দেখাতে বলি। সে তখন তার হাতের টিকিটটা বার করে ন্যাকা 

সেজে বলে উঠে, 'বারে ! *আমি তো একখানি টিকিটই কিনেছি ।, 
বাকি টাকা তে! আমার কাছেই রয়েছে । আমরা তখন ভীষণ ভাবে 

তার এই বোকামি ও ভুলের জন্ত তাঁকে ধমকাতে শুরু করি। টিকিট 
চেকার আমাদের এই সকল কথা বিশ্বাস করে এবং যে স্টেশন থেকে 
এ একখানা টিকিট কেনা হয়েছিল, প্র স্টেশন থেকেই ভাড়া চার্জ 

করে চেকার ভদ্রলোক আমাদের রেহাই দেন। আরও পিছনের 
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কোনও স্টেশন থেকে আমাদের এ জন্য ভাড়া বাবদ অধিক মুল্য 

দিতে হয় না। প্রায়শঃ আমরা আমাদের একজন বাদে বাকি সকলে 

বিনা টিকিটে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করি। অবশিষ্ট ব্যক্তিটি 

আমাদের চাপরাশী বা চাকর সেজে তৃতীয় শ্রেণীতে তৃভীষ শ্রেণীর 

টিকিট কিনে উঠে বসে । ধরা পড়ার পর আমরা এ তথাকথিত চাপ- 

রাশীকে আমাদের টিকিট দ্িতে বলি এবং টিকিট নাকেনার জঙ্টে 

তাকে 'ধমকা-ধমকিও করি । পর ব্যক্তি তখন টিকিট কিনতে না পারার 

জন্যে নানা অভুহাত দেখাষ এবং আমাদের পাঁচজনের দরুন টিকিট 

ক্রষের জন্চে যে প্রয়োজনীয় টাকা! আমর] তাকে দিয়েছিলাম তার 

প্রমাণস্বরূপ টাকা কয়টা! টিকিট চেকারের সন্মুখেই সে আমাদের ফেরত 

দেয়। চেকার ভদ্রলোক তখন আমাদের কথাতে বিশ্বাম করে 

তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে পরিদৃষ্ট স্টেশন হতেই তিনি আমাদের ভাড়া চার্জ 
করেন। তবে এই ভাবে আমরা ক্কচিৎ কদাচিৎ ধরা পড়ে 

থাকি। রাত্রিকালে সদাসর্বদাই আমর! প্রথম ব! দ্বিতীয় শ্রেণীতে 

যাতায়াত করে থাকি । এই সময় সার! রাত্রি আমর] ভিতর হতে 

ছিটকানি লাগিয়ে দরজা জানাল! বন্ধ করে রাখি । এই ব্যবস্থাতে 

টিকিট চেকাররা গাড়িতে উঠতে পারে না। কোনও জংশন স্টেশনে 

এসে স্টেশন কর্মচারীদের আমরা জানাই, আমরা প্রিন্স, অব. অমুক 

এবং তার পার্টি।' এবং বিবক্তির সহিত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, 

“হাওড়া থেকে কি টেলিগ্রাম পান নি? আমাদের জন্তে কোন্ 

কামর] রিজার্ভ হয়েছে এক্ষুনি দেখিয়ে দিন। আমার্দের পোশাক ও 

মুখের চুরোট এবং কথা বলার ভঙ্গি দেখে স্টেশন স্টাফের সুকলে 

ভড়কে যায় এবং ক্রটি স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ প্রথম শ্রেণীর একটা 

কামরায় রিজার্ভ কার্ড লাগিয়ে দেয়_-শ্রিন্স, অব. অমুক এও পার্টি 
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এই কথা কটি ভাতে লিখে । আমাদের কাছে একেবারে যে কোনও 

শ্রেণীরই টিকিট নেই, এই বিষয় এদের কারও মনে স্থানও পায় 

না। এর পর হুতে রিজার্ভ কার্ডের লেখ! দেখে কোনও টিকিট চেকার 
আর আমাদের বিরক্ত করে না। এই ভাবে আমর] অতি সহজেই 

গন্ভব্য স্থান পর্যন্ত পৌছতে পাবি।” 

বহু বিনা টিকিটের নাবী ডেলি প্যাসেঞ্জার আছেন । এদের 

কাউকে আটকালে এ যুবতী নাবী তরুণ টিকিট কলেক্টরের হাত মুঠি করে 
ধরে গেষে উঠে_আমার হাত ধরে সখা নিয়ে যাও, আমি তো 

পথ চিনি না। তরুণ টিকিট কলেকটার এতে লজ্জিত হযে উঠে তাকে 

ছেডে দেয। 

বিনা টিকিটে ভ্রমণ রেলওয়ের একটি সাধারণ অপরাধ । বহু যাত্রী 
টিকিট বাবদ সামান্য অর্থ অসাধু রেলকর্মার হাতে ঘুব স্বরূপ গু"জে 

দিয়ে থাকেন। বহু স্থলে স্বল্প দূরের যাত্রী হাওড়ায় ব শিয়ালদহে তাদের 
টিকিট কলেক্ট না করিষে সরে পডেন। পরেফিরে এসে তাদের পূর্ব 

স্টেশনের টিকিট বিক্রেতাকে 'এ তারিখে ই সামান্য মুল্যে উহ] বিক্রয় 

করেন। এ অসাধু টিকিট বিক্রেতা এঁ তারিখেই উহা অন্ত যাজ্ীর 

নিকট বিক্রয় করে। এমন অনেক লোক আছেন যিনি নিজে টিকিট 

কিনলেও তার সঙ্গের জেনানা যাত্রীর্দের জন্তে টিকিট কিনেন না। তার 
শিক্ষা মত মেয়েরা খোমটার অন্তরাল হতে চেকারদের প্রশ্নের উত্তরে 

জানান--পুরুষদের গাড়িতে টিকিট আছে, এদিকে সারা গাড়ি 

খু'জলেও চেকার ভদ্রলোক এ তথাকথিত পুরুষটিকে খু'জে বার করতে 
পারেন না।, এদিকে তার কর্তব্যের গন্তব্য স্থানও এসে যায়। টিফিট 
কলেক্টারটিও ঝঞ্ধাট না করে নেষে পড়েন। এ ছাড়! কোনও কোনও 
রেলওয়ে কর্মচারী পাশ পেয়ে থাকেন। এই পাশে তিনি, তার স্ত্রী ও 
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নাবালক পুত্রের মাত্র ভ্রমণ করাব অধিকারী । কিন্ত এ সত্বেও এদের 
“কেহ কেহ বাহিরের মেয়েদের নিয়ে তাদেরই সাজান স্ত্রী পুত্র বলে 

চালিয়ে এ পাশে ভ্রমণ করে থাকেন । কোনও এক রেল কর্ণচারী এব্ধপ 

ভাবে তার এক শ্যালিকাকে আপন স্ত্রী সাজিয়ে ভ্রমণ করছিলেন । এমন 

সময় হঠাৎ মহিলাটি ভদ্রলোককে “জামাইবাবু” বলে সম্বোধন করায় 
কোনও এক টিকিট চেকার তাঁদের ধরে ফেলেছিলেন । এই সব ক্ষেত্রে 
সঙ্গের ছোট ছোট বালকদের “পাশওয়াল] ভদ্রলোকটি” তাঁদের কে 

হন ?--এই কথা জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা প্রাষই প্রকাশ হয়ে 

পড়তে পারে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ সন্বদ্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি 

' নিয়ে উদ্ধৃত করা হ'ল। 

“অমুক আমার সঙ্গে মাত্র তৃতীয় মান পর্যন্ত পড়েছিল। তার পর 

সেস্কুল ছেড়ে পালিয়ে যায়। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন ট্রেনের 

এক কামরায় তার সঙ্গে আমার দেখা! হল। চোস্ত বিলাতি স্থ্যট পরে 

সে ফাস্ট ক্লাসে বসে চুরুট টানছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম 
সে এখনও চাকুরির চেষ্টায় ঘুবছে । এমন কি সে রেল ভ্রমণের টিকিটও 
কিনে নি। ঠিক এই লময় এক টিকিট চেকারও এসে হাজির হলেন। 

টিকিট চাওয়। যাত্র বন্ধুবর ভ্রকুঞ্চিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
'হাউ লঙ ইউ আর হিয়ার? ইয়া! তার এই চোস্ত ইতরাঙ্গি 
শুনে ও তার জিজ্ঞাস করবার ভঙ্গিমায় ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা 

করে চেকার ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে--আজ্ঞে, ক্তার ! আমি এই 

তিন মাস এখানে আছি ।” বন্ধুবর বিরক্তির সহিতামুখ ঘুরিয়ে নিয়ে 

বলে উঠলেন, 'ইট ইজ এউইক আই আ্যাম হিয়ার, এণ্ড ইউ 
ডোণ্ট নো ইওর ওন অফিসার, অর্থাৎ আমি এক সপ্তাহ এখানে 

এসেছি [ বদণি হয়ে ] কিন্ত আশ্্যের বিষয় নিজেদের অফিপারদেরও 
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তুমি চেন না। বল! বাহুল্য, এরপর চেকার ভদ্রলোক অত্যত্তরূপ ভড়কে 

গিষ়ে, 'ইষেস স্যার, ও নো স্যার এবং সরিই স্যার" ইত্যাদি উক্তি করে 
ও ক্ষম] চেষে সেখান থেকে সরে পডেছিল। আমি বন্ধুবরের সাহস 

দেখে সেদিন অবাক হযে গিষেছিলাম। বন্ধুবর হেসে ফেলে গর্বের 

সাথে আমাকে বলেছিলেন, বেট! মনে করেছে আমি ওদের নিউলি 

ট্ানস্ফারড কোনও ডি-টি-এস্ বা এ রকম একট! কিছু হ'ব আর কি, 
হে হে হে” 

এমন অনেক ভদ্র ব্যক্তও আছেন ধারা প্রায়ই বিনা টিকিটে 

ভ্রমণ করে থাকেন । এদের "কহ কেহ কম দূবের একটা টিকিট কিনে 

বেশি দৃব পর্যন্ত ভ্রমণ করেও থাকেন। দৈবক্রমে ধবা পড়লে 'ঘুমিযে 

পড়েছিলাম' কিংবা মত পরিবর্তন কবেছি ; আরও দুবে যেতে হচ্ছে" 

বলে, কিংবা 'এশ্যা, ৭ স্টেশন ছেডে এসেছি, এই বলে আৎকে উঠে 

বা বুড়বাক সেজে ব এফপ আব কোনওকপ একটা বাহানা দ্বার! 

এ'রা মান বা ইজ্জত রক্ষা করে থাকেন। সঙ্গে অবশ্য এ'রা সব 

সময়ই প্রয়োজনীয অর্থাদি মচ্ছুত রেখে থাকেন। কারণ এবা 

ভালরূপেই বুঝেন যে প্রযোজনীয টাকা টিকিট বাবদ প্রদান করলেই 

রেলওয়ের কানুন অন্ুর্সাঁবে তাদের আর কোনও বিপদ নেই। 
এই বিনা টিকিটে ভ্রমণৰপ অপরাধের অপর আর একটি দৃষ্টান্ত 

নিয়ে প্রদত্ত হ'ল। এইসম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমরা সেবার এক অভিনব পদ্ধতিতে বিনা টিকিটে বহুদুব 
পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম । আমরা জন পাঁচেক লোক 

খাকি পোশাক পরে শাস্ত্রী সাজি এবং আমাদের দলের যষ্ঠ ব্যক্তিকে 

পলাতক সিপাই সাজিয়ে তার কোময়ে দড়ি বেঁধে নিজেদের হেপাজতে 
রাধি' এমন ভাব দেখিয়ে যেন আমাদের পাহারাধীনে তাকে লাহোর 
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নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । ইতিমধ্যে চেকার মশাইও এসে টিকিট চাইতে 

থাকেন । আমাদের মধ্যে যে হাবিলদার সেজেছে সে গম্ভীর ভাবে 

বলে উঠে-টিকিট কর্নেল সাহেবকো পাশ হাক । 'রিজাভ কামরামে 

দেখিয়ে না উধার। চেকার সাহেব অবশ্য খেঁকরে উঠে হুকুম 

জানান, উ হাম নেহি জানতা, লে আইয়ে টিকিট, মাঙকে। তাকে 

উত্তরে আমরা জানিয়ে দিই, 'কেইসেন হোনে সেকথ।! হুকুম 

নেহি হায়। আলামী ভাগেগা, তব? এর পর আর কারুর কথা 

চলে না। চেকার মশাই কিছুক্ষণ কনে'ল সাহেবের খোঁজ করেন- 
এবং তার পর গন্তব্য স্থানে এসে পড়লে গাড়ি থেকে নেমে যান ।' 

ট্রাম এবং বাদেও অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। 
কণ্ডাক্টার নিকটে এলে আমরা অনেককেই জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে 

বসতে দেখেছি । আজকালকার ভিড়ের দিনে পাঁদানির নিকট 

জটল! করেও অনেকে টিকিট (কনার দায় হতে এড়িয়ে যান। তিন্ 

দেশীয় ছাত্ররা এক অভিনব উপায়ে ট্রাম কোম্পানিকে ঠকিয়ে 

থাকেন। অবশ্য এই কাজ তারা খেলাচ্ছলেই করে থাকেন। এ'র! 

দল বেঁধে ধর্ণতলাগাষী এক ট্রামে উঠে কালীঘাটের টিকিট চান; 

যেন পথ-ঘাট সম্বন্ধে তারা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন্। নবাগত 

বিধায় এইসব জ্ঞান-পাপীদের সকপে বুঝিয়ে দিয়ে বলে-_-আরে 

এ কেয়! কিয়া? এত একদম উল্টা! হো যাত1।” এর পর অপ্রস্তততার 
ভাব দেখিয়ে এপরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ে এ ভাবেই পশ্চাদগামী 

এক ট্রামে চড়ে বলেন । এইরূণে ছই বা তিনটি ট্রামে চড়ে তারা, 

বিনা ব্যয়েই তাদের গন্তব্য স্বান ধর্মতপাতেই এসে হাজির হুন। 
কখনও কখনও দুই ব্যঞ্চি বামে উঠে একজন চার পয়সার টিকিট 

এবং অপর জন ভবন পয়সার টিকিট কিনেন। এর পর প্রথম ব্যজিটি 
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চার পয়সার টিকিউটি দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে গন্তব্য স্থানে নেমে 

পড়েন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন এই ছুইখানি টিকিটের সাহায্যে শেষ 

পর্যন্ত আসতে সক্ষম হন। মাত্র ছুই পয়সা [দশ পয়সার 
টিকিটে ] বাঁচাবার জন্যে এইবূপ শঠতার আশ্রয় নেওয়! অতি লজ্জার । 

[ ওআগান ত্রেকারগণ অধুনা এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। 
এক জনবহুল স্থানে সাবান প্রভৃতি স্বল্প যুল্যের দ্রব্য নীচের ভূমিতে 

ফেলতে থাকেন। বহু ব্যক্তি ভিড় কবে এ গুলি কুড়াতে ব্যস্ত থাকে। 

পরে ওদের নজর এড়িয়ে মূল্যবান ভ্রব্য দুর স্থানে এরা নামিয়ে 

লরিতে তুলে । 

এর] অধুনা সশশ্্র ও দলবদ্ধ হযে খুন জখম করতেও অভ্যন্ত। 
ভযে এদের বাধ! দেওয়ার চিন্তাও কেহ করে না। ভন্রজন সক 

বুঝে নীরব দর্শক হয়ে থাকেন।] 

চোর-ডাকাতরাও ট্রেনে ভ্রমণকালে কখনও টিকিট কেনে না। 

এর] বিনা টিকিটেই ঘুরাফের] করে এবং স্থবিধামত লোক ঠকায় ব৷ 

চুরি করে। রেলওয়েতে সংঘটিত প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে একটি 

দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। এই প্রকার প্রবঞ্চনার দৃষ্টাস্ত স্বরূপ এই বিবৃতিটি 
বিশেষরপে প্রণিধানযোগ্য |" 

“হঠাৎ লাহোরের স্টেশনে নেমে আমার সহ্যাত্রীটি ভীষণভাবে . 
চীৎকার শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে করে-আনা দুইটা বাক্সই 

চুরি হয়ে গেছে । এতে তিনি একবারে কপর্দকহীন হয়েছেন । আমি 

দয়! পরবশ হয়ে তাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই এবং কিছু অর্থ 
সাহায্যও করতে চাই। কিন্তু আমার নিকট হুতে তিনি কোন অর্থাদি 
গ্রহণে অন্বীকৃত হন। এর পর তিনি স্বগৃছে [তার পিতার নিকট ] 
টেলিগ্রাফিক যনিঅর্ডারে টাক! পাঠাবার জন্যে একটি টেলিগ্রাম 
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পাঠিয়ে দেন। আমার ছোট ছেলেই ভদ্রলোকের অনুরোধ মত 

টেলিগ্রামটা পোস্ট অফিসে গিয়ে তার” করে আসে । পরের দিন 

পাচ শত টাকা আমার ঠিকানায় ভদ্রলোকের পিতাঠাকুর 

টেলগ্রাফিক মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেন। এর পর আমাকে 

সাক্ষী করে পোস্টাল পিওন তাকে এ অথ প্রদান করেন । 

এই ঘটনার এক মাস বা দেড়মাস পরে আমার বাড়িতে 

স্বানীয় পুলিশ তদন্তে আসে। এ লোকটা ছিল একজন 

প্রবঞ্চক অপরাধী; এ পথে ট্রেনে ভ্রমণকালে এক ধনী 

সহযাত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। লাহোরে এসে নিজের এ সব 

কল্পিত দূরবস্থার কথা লিখে সেই লোকটির নাখেই তার [পিতাকে 
সাহায্যের জন্তে সে তার” করেছিল। যুবকটি বাড়ি ফিরে সকল 

সমাচার অবগত হয়ে পূলিশে খবর দেয়--পুলিশ এই তদন্ত করবার 

জন্তে আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন ।” 

এই ভাবে ঠগীর1 সহযাত্রীদের সহিত আলাপ করে প্রথমে তার 

হাড়ির খবর জেনে নেয় এবং তারপর এঁ ভাবে টেলিগ্রাম করে 
তাদের আত্বীয়ম্বজনকে ঠকিষে থাকে । এই সব ঠগীদের একজন 

সনাক্ত না করলে পোস্টাল অথোরিটি তাদের অধিক মুদ্রা প্রদান 

করতে প্রায়ই অপন্মত হয়। এ বিষধষে দেরি হলে তাদের ধবা 

পড়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্তে এরা সনাক্ত করবার জন্তে 

ছলন! দ্বারা শহরে একজন পদস্থ ব্যক্তির নহিত আলাপ করে নেয়। 

এ ছাড়া এ রূপ এক পদস্থ ব্যকজির ঠিকানায় অর্থ প্রেরকরাও 
নিঃসন্দেহে টাকা পাঠিয়ে থাকে । বড় ব্যবপায়্ীদের এজেণ্টগৃণ কারধ- 

ব্যপদেশে এক শহর হতে অপর আর এক শহরে প্রায়ই যাতায়াত 

করেন। এই সব এজেশ্টদের সহিত ট্রেনের কামরায় আলাপ করে 
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ঠগীরা প্রয়োজনীয় তথ্যার্দি জেনে নিয়ে এদের হেড অফিসে 

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছে-__এইকপ 
কাহিনীও প্রায়ই শুনা যায়। 

এইবার রেলওয়ের চুরির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা! করা 
যাক। কেপমারী ভ্রাম্যমাণ ছরপ্তেরা এই সব চোরেদের মধ্যে 

অন্থতম। এই সব দূর্বৃত্তের ইংরেজি সমেত অনেকগুলি ভাষা 
জানা থাকে এবং অত্যন্ত রূপ ভদ্রভাবে সহ্যাত্রীদের সহিত 

আলাপ জমায়। রাব্রিতে এরা অমায়িকতার সহিত শয়নের জন্টে 

তাদের বসবার সিট্টি স্হযাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিয়ে-_ 

ভূমিতলে বিছান। করে সময়মত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে । এর পর 

স্থযোগ মত তারা! চাদরের একাংশ দিয়ে তাদের দেহের সহিত 
যাত্রীদের বাক্স পা্যাটরাগুলিকেও ঢেকে দেয়। এর পর চাদরের 

অন্তরাণে এরা অতি সহজেই বেঞ্চির তলায় রাখা বাক্সগুলি ভেঙে 

ফেলতে [ বা খুলতে ] পারে। এই ভাবে বাক্সগুলি হ'তে ভ্রব্যাদি 

বার করে এ চাদর দিয়েই সেগুলি জড়িয়ে এর উঠে বসে এবং পরের 

স্টপেজেই জল সংগ্রহেন্র জন্তে বা অন্ত কোনও আছিলায় নেমে পড়ে 

অন্ত কামরায় এসে ত্রব্যার্দি তার অন্ঠান্ত সহকমীর্দের কাছে রেখে 

এসে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে ।* এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভদ্র- 

যাত্রীকে এই চুরির জন্তে কেহ সন্দেহও করে না। 

«* এদের কেহ কেহ শক্ত আটা বা লেই দিয়ে ছোটখাটো দ্রব্যাদি 
বেঞ্চির নীচের কাষ্ঠে এ'টে দিয়ে থাকে । এর ফলে বার হতে অন্ত কেউ 
্রগুলে। খু'জে পায় না। ভ্রব্যের জন্থ খোঁজ পড়লে এর নিজেদের 

বাঞ্ধ প্যাটর! ও দেহ তল্লাসে সশ্বাতি জানায়। 
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রেলওয়ে টিকিট ফ্রড. [জাল ] করা রেলওয়ে অপরাধের অন্যতম 

পদ্ধতি। রেলওয়ে টিকিট জাল করার বিষয় প্রায়ই শন 

গেছে । কিন্তু সরাসরি জাল না করেও অপর আর এক সহজ 

উপায়েও জাল টিকিট তৈরি করা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীরা 
একটি দূরের বা লঙংজানির পুরানে ও ব্যবহৃত টিকিট জোগাড় করে। 

নিয়মমত এই সব টিকিটের পিছন দিকেই তারিখ দেওয়া! হয়। এর 

পব অপরাধীবা সেই দিনের তারিখ দেওয়া অল্প দূরের বা শর্টজানির 
একটি টিকিট ক্রয় করে। এইবার অপরাধীটি উভয় টিকিটই কিছুক্ষণ 
জলে ভিজিয়ে রেখে উভয় টিকিটেরই পেছন্ন দিককার তারিখ দেওষা 
কাগজ ছুইটি উঠিযে নেয। এর পর এ নূতন টিকিটের তারিখ 
দেওয়া কাগজটি পুবানে। টিকিটের পিছনে সাবধানে লাগিয়ে দেয় এবং 
এই ভাবে এরা অতি সহজে দূর যাত্রার একটি জাল টিকিট তৈরি 
করে ফেলে । 

উপরে উন্লিথিত পদ্ধতি ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতিতেও জাল 

টিকিট তৈরি করা যায়। এমন অনেক রেল স্টেশনে ছাপা টিকিট তো 

থাকেই না [দুর যাত্রার টিকিট ], এমন কি ব্র্যাঙ্ক টিকিটও সেখানে 
নেই। এই বিশেষ ক্ষেত্রে খ. 73. ০. লেখা রিশিপ্টের কাগজে 

যাত্রীর সংখ্য। ও গন্তব্য স্থানের কথা পেন্সিলে লিখে টিকিট বানান হয়। 

অপর দিকে কোনও যাত্রী যদি গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে আরও রহুদুর 
গিয়ে পড়ে তো তার কাছে বাড়তি ভাড়া [. 93:0555 181০] ও জরিমানা 

[ 9191-/ ] বাবদ অর্থ আদায় করে চেকারয়া অনুরূপ একটি 

রিপিপ্টেই পেল্সিন দিয়ে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা লিখে 
গদেন। তবে শেষোজ রিশিপ্টে তি. 3.0, [ খৈ০ 31871: 091 ] 

'লেখা থাকে না। স্থলে সেখানে লেখা থাকে 0৬1 £101761 
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ঠগী ছূরত্তরা এইরূপ ব্যবস্থার স্থযোগ নিয়ে রেল কোম্পানিকে প্রায় 

ঠকিয়ে থাকে । এরা মাত্র এক স্টেশনের জন্টে টিকিট কিনে ছুই তিন 
স্টেশন ইচ্ছা করেই এগিষে যায় এবং তারপর টিকিট চেকারকে নিজেই 
ডেকে এনে বাড়তি ভাড়া দিয়ে এ্ররূপ একটি "0৮21 710০” লেখা 

রিশিপ্ট সংগ্রহ করে এবং পরে এঁ রিশিপ্টের ওপর হতে 0০: 1116 
কথাটা উঠিয়ে এ স্থলে লিখে নেয় “বি. 7. ০.*। এর পর তারা 

পেন্সিলে লেখা গন্তব্য স্থল ও যাত্রীর সংখ্যাও পরিবর্তন করে দূরের 
যাত্রার জন্তে একটি জাল টিকিট বানিষে নিষে থাকে । এই ভাবে 

জাল টিকিট দুর্বৃত্তের তৈরি তো করেই, এ ছাড়া এরা জাল রেলওষে 

ওআরেণ্টও তৈরি করে থাকে । সরকারী কর্মচারীরা সাধারণতঃ এই 

সব ওআরেণ্ট বাবহার করে থাকে । ব্যবস্থামত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 

সহিযুক্ত এই ওআরেণ্ট টিকিট ধরে দিবা মাত্র প্রয়োজনীয় টিকিট 

পাওয়৷ যায়। কোম্পানি পরে এই সব ওআরেণ্ট সরকার বাহাছুরের 

হিসাব-নিকাশ অফিসে পাঠিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে নেয়। 
দুর্তিগণ এই সকল রেলওয়ে ওআরেণ্ট চুরি করে ব1 জাল করে এই সব. 
ওআরেপ্টের উপর বিভাগীয় অফিসারদের সহিও জাল করে উহার 
সাহায্যে টিকিট ক্রয় ক'রে টিকিট ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় 

করে থাকে। 

কোনও কোনও রেলওয়ের দুর্বৃত্ত জাল টিকিট কলেক্টারও সেজে 
থাকে। এরা কয়েকটা চকচকে পিতলের বোতাম লাগানো! একটা 

সাদা বা কাল কোট পরিধান করে। এইরূপ পোশাকের দ্বারা 
বাত্রী্দের বিভ্রান্ত করে তাদের নিকট হুতে পরীক্ষার ছলে টিকিটগুলি 

চেয়ে নেয়। এদের কেহ কেহ এই ভাবে টিকিট সংগ্রহ করে হঠাৎ 
অদৃশ্য হয়ে যায়। এদের উদ্দেশ্য থাকে বিনা পয়সার টিকিট সংগ্রহ 
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করে নিজেদের যাত্রাপথের বিঘ্ন দূর করা। কখনও কখনও এর! 
হাতসাফাই-এর সাহায্যে অধিক মূল্যের টিকিটটি সরিয়ে ফেলে বাগ্রীকে 

একটি কম মূল্যের টিকিট ফিরিয়ে দেয় এবং এর পর ভয় দেখিয়ে 
তার কাছে বাড়তি ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করে রিশিপ্ট না দিয়েই 
সরে পড়ে । এদের কেহ কেহ যাত্রীদের টিকিট কিনে দিবার অছিলায় 

অধিক মূল্য নিয়ে একটি কম মূল্যের িকিট যাত্রীটিকে কিনে দিয়ে 
বেমালুম সরে পড়েছে । এই সকল যাত্রীদের অনেকেই কম মুল্যের 

টিকিটটাই বেশি যুল্যের টিকিট মনে করে নিঃসন্দেহে রেলে উঠে 
প্রকৃত চেকারদের হস্তে বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হয়। 

রেল এবং ট্রাম কোম্পানি পাশ বা মানথলি টিকিট ইস্থও করে 

থাকে। এমন অনেক পরিবারে ছেলেদের নাম যথাক্রমে, জ্যোৎস্না, 

যামিনী, জ্যোতির্ময়। যোগেন ইতাদি। এদের একজন একথানি মাত্র 

মানথলি টিকিট ক্রয় করে, উহাতে লিখিয়ে নেয় মাত্র “]. 380761)6%। 

“]” অক্ষরটি উপরোক্ত সকলের নাম সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য । এ ছাড়া 

বাড়ির সকল ভ্রাতাই ব্যানাজি । এই একখানি মাত্র টিকিটের সাহায্যে 

বাড়ির সকল ভ্রাতাই ট্রামে ভ্রমণ করে থাকেন--ইহাকে এক প্রকার 

অপরাধ বল! চলে । একজনের নামের টিকিট অপরজন ব্যবহার করলে 
কানুন মতে উহাকে অপরাধ বল] হবে। এছাড়া নাম ভাড়িয়ে একের 

মানথ,লি টিকিট অপর এক ব্যক্তি কর্তৃকও ব্যবহৃত হয়েছে । 
এই জাল টিকিট, চুরি, প্রবঞ্চন! আদি অপরাধ ছাড়! ডাকাতি 

এবং খুনও রেলওয়ে ভ্রমণকালে হয়ে থাকে। তবে এই সকল অপরাধ, 

ষাকে সাধারণ ভাষায় “মেইল রবারি” আদি বলা হয় তাখুব কমই 
ঘটে থাকে। রেলওয়ে ডাকাতির যুরোপীয় পদ্ধতিটি হয়, এইক্প £ 
কোনও এক নির্জন স্থান বা জঙ্গল বেছে নিয়ে ভাকাত দলের 
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অধিকাংশ লোক ওৎ পেতে বসে থাকে । দলের কয়েকজন লোক 

রেলওয়ের এ ট্রেনটিতে উঠে বসে এবং ট্রেনটি এ নিদিষ্ট স্থানে আসা 

মাত্র শিকল টেনে ট্রেন্টি থামিযে দেঘ। ট্রেন থামিবা মাত্র ডাকাতের 

মূল দলটি ট্রেনে উঠে ড্রাইভার, গার্ড ও যাত্রীদের মারধোর করে 

মুল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ কবে জঙ্গলের মধ্য দিযে পলায়ন করে থাকে। 

এমন অনেক রেলওযে অপরাধাও আছে যারা ট্রেনের ছাদে উঠে বসে 

থাকে । এমন কি, কেহ কেহ নিয়ের ব্যাটারি আকড়েও শুয়ে থাকে 

এবং ক্বিধামত বেরিষে এসে কামরাষ ঢুকে চুরি করে থাকে । এ ছাড়! 
রেলওষে কম্পা্টমেণ্টে খুন ও রাহাজানিব কথাও শুনা গেছে । এমন 

অনেক রেলওযে অপরাধ আছে যে সকল অপরাধের জন্য অপরাধীর 

সাজার বদলে সাজা হয় অপরাধীদেব পিতামাতার বা অভিভাবকদের । 

এই সকল অপরাধ কেবলমাত্র অপরিণত বষন্ধ বালকদের সন্বন্ধেই 

প্রযোজ্য । রেলওয়ে আইনান্সারে বালকগণ যদি রেলগাড়ি লক্ষ্য 

কবে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে তা হলে এ জন্তে বালকদের অভিভাবকদের 

সাজা পেতে হয়। নিতান্ত বালককৃত অপরাধ আইনমত অপরাধরূপে 

ধরা হয়না। সেই হেতু এই বিশেষ অপরাধের নিবারণের জন্যে 

একমাত্র অভিভাবকদেরই দায়ী কর! হয়ে থাকে । যাত্রীদের রক্ষার 

জন্যেই এইবপ ব্যবস্থা কর। হযেছে। 

রেলওয়েতে এক প্রকার 'প্রবঞ্চনা অপরাধের কথাও প্রায় শুন! 

যায়। এক স্থান: হ'তে অপর আর একস্থানে মাল পাঠালে রেলওয়ে 

কোম্পানি এ জন্তে একটা রিসিপ্ট দেয় । এই রিসিপ্টে দ্রব্যের নাম, 

ওজন এবং মুল্য আদি লিখে দেওয়৷ হয়। গন্তব্য স্থানে দ্রব্য 

পৌছানোর পর এই রিসিপ্ট দেখালে এ মাল ছেড়ে দেওয়া হয়। 

দুর্বৃত্তরা প্রায়ই এই রিপিপ্টের উল্লিখিত দ্রব্যের স্বরূপ, উহার আসল 

অপ-২--২৩ 
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পরিমাণ ও মুপ্যাদ্দির সংখ্যাগুলি উঠিয়ে ফেলে সেই স্বলে ইচ্ছামত 

বহুল বধিত পরিমাণ ও মুল্যাদির সংখ্যা লিখে নেয়। এরপর দুর্বৃত্তরা 
সরলচিত্ত ব্যবসায়ীদের নামে এই রিসিপ্ট খারিজ করে দ্দিয়ে বন্ধ গুণ 

অর্থ আদায় করে এবং প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ীটি এ রিসিপ্টের সাহায্যে 
দ্রব্যাদি ডেলিভারি নেবার পৃর্বেই বেমালুম সরে পড়ে থাকে । 

এই রেলওয়েতে এমন অনেক গৃহস্থ চোরও যাতায়াত করেন। 

আপন লগেজাদির সহিত এ'রা অপর যাত্রীদেরও দুই একট লগেজ 

নামিয়ে নিয়ে থাকেন । হঠাৎ ধর] পড়ে গেলে ক্রটি স্বীকার করলেই 

আসল বিষয়টি চাপ পড়ে যায়। এই জন্যে এর] ফৌজদারীতে সোপর্দ 
কমই হয়ে থাকেন । রেলওয়ে হ'তে ছেলে ছুরি, মেয়ে চুরিরও নজির 

আছে। এমনকি বউ চুরিরও। এই সম্বন্ধে একটি হাস্ঠোদ্দীপক 
বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । 

“আমায় বৌকে নিয়ে দেশে আসছিলাম । ফিমেল কম্পাটমেন্টে 

বড় বড় ঘোমটা দেওয়া আরো কয়েকজন*বধূ বসেছিলেন । গন্তবা 
স্থানে ট্রেনটি পৌছালে মেয়েদের কামরার সামনে এসে প্লাড়াই। 
মাত্র এক মিনিট ট্রেনটি এ স্টেশনটায় দাড়িয়ে থাকে। এই জন্যে 

আমি অত্যন্তরূপ ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি--ওগো, নেমে এসো | ওগো 

শীস্ব নামো। আমার টেঁচামেচি শুনে আমার আপন স্ত্রী তে। 

সেখানে নেমে এলেনই, এমন কি তার সঙ্গে সঙ্গে আরও জন দুই 

তিন বধূ নেমে পড়লেন । ঘোমটার ভিতর থেকে দেখলেনও না যে 

এ সময় কে বাকারা তাদের ডাকছে । ও"দের 'ওগোরা” * এ ট্রেনে 

* এদেশের গ্রাম্য মেয়েরা স্বামীকে এবং স্বামীরা জ্্রীকে “ওগো” 

সম্বোধন করে ডেকে থাকে। 
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| ভিন্ন কামরায়] বসেছিলেন। ওরা প্রায় সকলে আমার ডাকে 

নেমে এলেন। আসলেন ন শুধুধাদের সঙ্গে দাদা, কাকা বাবাব। 

আছেন। 

ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে । তবে এই 

পর্দাবহুল হিন্দুস্থানে এরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়। ধরা যাউক কোনও 

লগেজের উপর ঘোমটাবৃত বধূ বসে আছে। তাড়াহুড়ার মাথাষ 

কোনও কুলির পক্ষে লগেজের সহিত বধূটিকেও লগেজ মনে করে 

কামরার মধ্যে [প্র্যাটফর্গ হতে] ছুড়ে ফেলে দেওয়ারও 

গল্প শুনেছি । এটি গল্প হলেও অত্যধিক পরদা প্রথা ও 
অজ্ঞতার স্থযোগই যে দ্ূর্বৃত্তবা প্রায়ই নিয়ে থাকে এ কথা 
অতীব সত্য। এ দেশের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা এখনও এত বেশি যে 

মেয়েদের গাড়িতে শুধু “জেনান।” বাংলা, হিন্দি বা ইংরাজিতে লিখে 

দিলেই হয়না; এীলেখার সঙ্গে সঙ্গে একজন জেনানার ছবিও এই 

ছযারের উপর একে দিতে হয়। পুরুষদের পক্ষে ইচ্ছা করে মেয়েদের 
গাড়িতে উঠে বসাও একটি অপরাধ । এরূপ অপরাধও রেলওয়েতে 

হামেশা সংঘটিত হ'তে দেখ! যায। ইহা প্রায় জনপাধারণের 

নিরক্ষরতার কারণেই হয়ে থাকে । অসাবধানতার সহিত ইঞ্জিন চালানো 

বা ভুল সিগন্যাল দেওয়া এবং তৎজনিত কলিশন দ্বারা বু লোকের 

জীবননাশের কারণ হওয়া রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধসমুহের মধ্যে 

অন্যতম অপরাধ । এরূপ অসাবধানতা যে কতো! গহিত তার সম্বন্ধে 

অধিক বল। নিপ্রয়োজন । 

কোনও কোনও রেল স্টেশনের কর্মচারীরাও বহুবিধ অপকর্ণ করে 
থাকে । বে-আইনী দ্রব্য পাচারের জগ্ ঘুষ গ্রহণ এবং স্বয়ংরূত 

পার্শেল প্রভৃতি চুরির কথা বাদ দিলেও এদের কারুর কারুর সাহায্যে 
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মালগাড়ি,পার্থেল ট্রেন প্রভৃতি ভেঙ্গে দ্রব্যাদি অপহরণও কর হয়েছে । 

বহুক্ষেত্রে ডরাইভারগণ এক নিরালা স্থানে মাল বা যাত্রী গাড়ি 

থামিয়েছে কিংবা উহার গতি তারা ইচ্ছ! করে মন্থর করে দিয়েছে। 

সেখানে পূর্ব ব্যবস্থামত দলবদ্ধ দূর্দান্ত ন্মাগলারগণ উপস্থিত থাকে। 

এই স্থযোগে দুবৃত্তগণ গাড়িতে উঠে তা ভেঙে দ্রব্যাদি এবং বিবিধ 

ফিটিঙ, অপহরণ করে । পরিবতে” তারা অসাধু ড্রাইভার ও গাঙদের 

প্রতিশ্রত মতহিষ্তা! প্রদান করে। আস্কারা পেয়ে কয়েক ক্ষেত্রে 

স্মাগলারগণ রেলপথের পাশে নিজেদের কলোনি পরধন্ত করেছে । 

এ"ছাঁড়া বহ্ক্ষেত্রে ইঞ্রিন ড্রাইভারগণ স্ববিধাজনক স্বানে কয়লাও 

স্বাগলারদের নিকট নিক্ষেপ করে থাকে। 

এই রেলওয়ে অপকর সন্বদ্ধে নিয়ে একজন অসাধু রেলওয়ে 

কর্মচারীব বিবৃতি উদ্ধত করা হ'ল। 

“আমি এ সময় অমুক রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলাম। যে 

সকল শহরবাসী [ছোট শহর |] আমাদের বিরুদ্ধে দবখাস্ত করতে 

পারে বলে আমরা মনে করতাম তাদের কর্মচারীদেবকে এ স্টেশনে 

নামতে দেখলে ছুতায়-নাতায় তার নাম জেনে তার অজ্ঞাতে তাদের 

নামে আমর! মালপত্রের ওভার চার্জ কিংবা! বিনা ভাড়ায় আসার 

জন্ট মিথ্যা করে রিসিপ্ট কেটে রাখতাম। প্র জন্ত কোম্পানিকে দেয় 

অর্থ অবশ্য তাদের অজ্ঞাতে আমরাই জমা দিয়েছি । এর পর এ 

সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের 

নামে দরখাস্ত করলে আমর! রেকর্ড হতে প্রমাণ করতাম যে এই 

ভাবে তাদের কর্মচারীদের রেল কোম্পানিকে ফণকি দিতে না দেওয়ার 

জন্য আক্রোশজনিত তারা আমাদের নামে মিথ্যা দরখাস্ত করেছে । 

এছাড়া প্যাসেপ্রারদের নিকট টিকিট না পেলে এ টিকিটের 
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অর্ধেক মূল্য গ্রহণ কবে রসিদ না কেটে তা আত্মসাৎও কোনও কোনও 
টিকিট কালেকটার করে থাকে। শহরেব নিকটস্থ স্টেশনের যাত্রীরা 

কেহ কেহ গন্তব্যস্থানে এসে টিকিটটি' কলের না করিয়ে দিনেই 

পূর্ব স্টেশনে এসে এখানকার অসাধু টিকিট-বিক্রেতাকে অর্ধেক মূল্যের 
বিনিমযে তা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং এ টিকিট-বিক্রেতা উহা অন্য এক 

যাত্রীকে পুর] মূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হয়েছেন। যাত্রীবহুল 

রেলপথে একই তারিখে এইৰপ অপরাধ কর! সম্ভব। 



ব্যবসায় অপরাধ 

ব্যবসাষ সংক্রান্ত অপরাধ সাধারণতঃ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে; 
প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্রতাদের ঠকিয়ে থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 

ক্রেতার। ব্যবসায়ীদের ঠকায় । একজন ব্যবসায়ী অপর আর একজন 

ব্যবসায়ীকে ঠকানোর দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই | বহৃক্ষেত্রে ম্যানেজার 
এবং অন্তান্ত কষীরাও তাদের মনিবদের ঠকিয়ে থাকেন | এদের 

অনেকে ত্রব্য ক্রয়কালে বিক্রেতাদের সাথে বন্দোবস্ত করে 

বেশি যুল্যের রসিদ সংগ্রহ করে। এদের কেউ কেউ 

একে ওকে ঘুষ দিতে হয়েছে বলে মনিবদের অর্থ আত্মপাৎ করেন । 
এমন অনেক বাবসায়ী আছেন ধারা কম ওজনের নকল বা জাল 

বাটখারার সাহায্যে কেনাবেচা করেন । কেহ কেহ আসল বাটখারা- 

গুলি হ'তে আরও কিছু লোহা কুরে বার করে দিয়ে এগুলির ওজন 

কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এই সকল বাটখারার সাহায্যে উচিত যুল্য 
নিয়ে কম ভ্রব্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় কর! অতীব সহজ । 

অপরদিকে কোনও কোনও ক্রেতাও ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে । 

এইসব দুর্বৃত্তের] রাজ! বা জমিদার সেজে শহরের কোনও একটা বড় 

বাড়ি ভাড়া নিয়ে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকেন । কিছুদিন নগদ 
যূল্যে, এমন কি অধিক মূল্যে ত্রব্য কেনার পর একদিন কোনও 

অজুহাতে তারা বু টাকা মুল্যের দ্রব্যাদি ধারে কিনে বসেন এবং 

বাড়িতে বিল্ পৌছিবার পূর্বেই ভ্রব্যাদিমহ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে 
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যান--এইরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত এক দৌকানদাবের একটি বিবৃতি নিয়ে 
তুলে দিলাম। 

“মশাই ! আমাকে এতে দোষী করে লাভ নেই। আমি 

কিআর সাধে তাদেব বিশ্বাস করেছি । আমরা কম মুল্যে কোনও 

দ্রব্য দিলে তাবা চ'টে যেতেন । বেশি যুল্যেব ভ্রব্য বলে তেনাদের 

কাছে চালাতে হতো! | তারা নিঃসন্দেহে অধিক মুল্যে কম মুল্যের 

দ্রব্যাদি কিনে নিষেছেন। আমার ধাবণা ছিলযে বোকা পেয়ে 

আমিই তেনাদেব ঠকাচ্ছি | তেনারা যে আমাকে ঠকাবেন এ আমার 

কল্পনাব বাইবে ছিল।” 

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতিব ন্যাষ বাণিজ্যযূলক শহরে 

[০1700520181 010 ] ব্যবসাষ সংক্রান্ত অপকর্মের স্যোগ এবং 

স্থবিধ! অত্যন্তরূপ অধিক। এ কাবণে এই সকল শহরে বা ব্যবসা কেন্দ্রে 

এইরূপ অপরাধের সংখ্যা অতাধিক দেখা যায। কিরূপ পদ্ধতিতে 

এই সকল অপরাধ সংঘটিত হযে থাকে তা নিয়েব বিবৃতিটি পড়লে 

বুঝা যাবে। 
“আমবা চার ব। পাচ জনে মিলে প্রথমে একটি ঝুটা, তৃয়া ব৷ 

নকল [7০98৯ ] ফার্শ খুলে থাকি। আমাদের ব্যবসায় সমবাষের 

আমরা একটি উচ্চধ্বন্যাত্সক [17151) 9০%.1018 ] নামও রাখি, যেমন 

“ইস্টার্ণ এশিয়ান ফেডারেল কোম্পানি” বা “ইনটার ন্যাশনেল ট্রেডিং 
ফেডারেশন” ইত্যাদি। আসলে কিন্তু ই শত বা তিন শত টাকারও 

ক্যাপিটেল বা মূলধন আমাদের কখনও থাকে নি। আমাদের মধ্যে 

একজন সাজে ম্যানেজার, একজন সাজে কেশিয়ার, কেহ বা সাজে 

সরকার । এ ছাড়া বেয়ারা, দরোয়ান ইত্যাদি সাজবার লোকেরও 

অভাব হয় না। প্রথম প্রথম আমর] বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং 
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ম্যান্ফ্যাকচারারদের [ শিল্পপতিদের ] নিকট হতে নগদ মুল্যে দ্রব্যাদি 

কিনতে থাকি । এইভাবে আমরা বাজারের আস্থাভাজনও হয়ে 

উঠি। এর পর আমরা ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে শুরু করে দিই এবং এ 

কর্জের টাকা আমরা ক্ষেপে ক্ষেপে শোধও করতে থাঁকি। ভবিষ্যতে 

কোনও মামলা হলে উহা দেওয়ানি মামলায় পর্যবসিত করবার 

জন্তেই আমরা এইরূপ লেনদেনের অভিনয় করে থাকি । এইভাবে 

বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর আমর! এগুলি কম মুল্যে বাজারে 
ছেড়ে দ্রিই। মূল্য কমথাকার জন্তে এগুলি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রশ্ন 

হয়েযায়। এমন অনেক অসাধু ব্যবস! প্রতিষ্ঠান সকল সমাচার 
অবগত থেকেও আমাদের নিকট হতে কম মুল্যে এই সব দ্রব্য কিনে 

নিয়ে থাকে । এইরূপ বিক্রয়লক অর্থ দ্বারা আমরা আরও বড় বড় 
কারবারীর সহিত কারবারে লিগু হয়ে অনুরূপ ভাবে বন্ধ ভ্রব্যাদি 
গ্রহ করি এবং এগুলিকে কম মুল্যে [ 81/067 5৪15 ] বাজারেও 

ছেড়ে দিই। এইভাবে বাজারে আমাদের কর্জের পরিমাণ অত্যধিক 

রূপ বেড়ে গেলে আমরা হঠাৎ একদিন অফিস'বন্ধ করে পাততাড়ি 
গুটিয়ে বেমালুম সরে পড়ি 1 

[ এইরূপভাবে ভ্রব্য গ্রহণ চোরাই বামাল গ্রহণেরই সামিল। 

এইজন্ে এদের চোরাই মালের গ্রাহক বলে চালান দেওয়াও 

সম্ভব । এতদ্বারা এই ধরনের অপকর্মের বন্ধ হওয়ারও আশা 

থাকে । ] 

এই সকল অপকর্ষের দ্বারা অপরাধীর] যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত- 

ভাবে ব্যবসায়ীদেরই ঠকায় তা নয়। সমষ্টিগততাবে "কম মুল্যে 
দ্রব্যাদি ছেড়ে” তার বাজারেরও ক্ষতি করে থাকে । এইরূপ আগার 

সেলের বহর দেখে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে 
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দোকান বন্ধ করাও অসম্ভব নয়। এই সকল ছোট দোকানদারর। 

এই সময় দরের সমতা রাখবার জন্যে লোকসান দিয়েও “আগার সেল” 

করতে বাধ্য হয়। কারণ তা না হ'লে তাদের জানা চেন] খদ্দেররা 

হাতছাড়া হয়ে যাবে। 

সকল ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যবসায় সমবায় [ শুরু হতেই ] যে 

প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তা নয়। প্রথমে এদের কেহ কেহ 
প্রকৃতপক্ষে সৎ উর্দেশ্েই ব্যবসায় নামে। কিন্তু পরে অরুতকার্ধ 

হওয়ায় অনন্ঠোপায় হয়ে প্রতারণার পথে অগ্রসর হয়) এজন্য 

ক্যাপিট্যালিস্ট [ পুণ্জিবাদী ] ও বড় বড় ব্যবসায়ীরাও কতকাংশে 

দায়ী থাকেন। এ"রা ওই সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কোনও 

সাহায্য করা তোদু'র থাক প্রায়ই এ'রাএ'দের নানারূপে এক্সপ্লয়েটেড, 

করে থাকেন-_এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ব্যবসা সমবায়ের অকৃতকার্ধতার 
ইহাই সর্বপ্রধান কারণ। এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ 

এই ভাবে প্রতারণার দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে তাদের উপর 

প্রতিশোধ নিয়ে থাকে । অনেক সময় এই সকল বড় বড় ব্যবসায়ী 

অল্প সময়ের জন্টে “আগার সেল” করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীর 

ব্যবসা বন্ধও করে দিয়ে থাকে। সমধিক মূলধনের অভাবে লক্ষ- 
পতিদেের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যর্থকাম হয়ে এই সকল ব্যবসায়ী 

তাদের ব্যবস। বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। লেন-দেনের ক্ষেত্রে হুপ্ডি ও 

কিস্তিদারী প্রথার উন্নয়ন দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ছোট ব্যবসাধীদের 

উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার স্প্হ| নিবারণ করে এই উভয় 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে এই ধরনের অপরাধ 

বহুলাংশে কমে যেতে পারে । 

আদালতে এই সকল অপরাধীদের অভিযুক্ত করার অনেক 
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অত্বিধাও দেখা যায়। এরা লেনদেনের বহু কাগজপত্র আদালতে 

দাখিল করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে ব্যাপারটি আগাগোড়াই 

দেওয়ানী ব্যাপার । হঠাৎ ব্যবসা পড়ে যাওয়ার জন্যেই এর! 
দেনদারদের দেনা মেটাতে পারে নি ইত্যাদি । কিন্তু স্থযোগ্য ভারতীয় 
পুলিশের চেষ্টায় এদের এই সকল প্রচেষ্ট৷ সকল সময়ই ব্যর্থ হতে 

পারে। 

আজকালকার কণ্ট্]োলের যুগে ব্যবসায় কেন্ত্রগুলিতে নানারূপ 
প্রবঞ্চনামূলক রীতিনীতি প্রবতিত হয়েছে । দৃষ্টান্তস্বর্ূপ এইরূপ বলা 
যেতে পারে £ ব্যবসায়ী মাত্রেই কাপড় কন্ট্রোল দরে বিক্রয় করতে 

বাধ্য, কিন্ত কোনও দরজী যদি কাপড় উচিত মুল্যে [কন্ট্রোল দরে ] 

১০ টাকা চার্জ করে, মেকিং [ কাট ছশাট ] চাজ ৭* টাকা ধরে 

স্থট বানিয়ে লোক ঠকায় তা হলে আইনাহ্ুসারে সে দণ্ডনীয় নয়। 

আইনের এই সকল ফাকির সাহায্যে সহজেই লোক ঠকানে৷ চলে । 
উচিত [ কন্ট্রোল ] মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে উহা পাঠানোর জন্তে 

নৌকা, গাড়ি বা মুটে বাবদ অধিক মুল্য গ্রহণ করে পুষিয়ে 
নেওয়ার মনোবুত্তিও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখা গেছে । 

এইবার বড় বড় শহুরের ব্যবসাক্ষেত্রে কি ভাবে মান্গষের মন 

বিভ্রান্ত করে সময় সময় প্রবঞ্চনা কার এই সকল “আইনের ফশাকি'র 

সাহায্যে সংঘটিত হয় বা হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। 

নিয়ের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে। 

“ধরুন কোনও এক কোটীপতি ব্যবসায়ী কোনও এক ফ্যা্টরির 

বা কোনও এক ব্যবসা-সমবায়ের সমুদয় শেয়ার বা অংশগুলি 

কিনে নিতে মনস্থ করলেন। এই জন্তে এ'রা একটি বিশেষ ফণদের 

সৃষ্টি ক'রে থাকেন। প্রথমে তিনি উচিত মুল্যে কিংব। চড়া দরে দ্বয়ং 
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বা লোকমারফৎ এ কোম্পানির অনেকগুলি শেয়ার বা অংশ 

কিনে নেন। এর পর এ শেয়ারগুলি কিছুদিন পর্যন্ত ধ'রে রেখে 

হঠাৎ একদিন এগুলিকে আধ। বা সিকি দরে বিক্রয় করে দিতে শুরু 
করেন। এইভাবে ভাল ভাল শেয়ারগুলি কম দরে বিক্রয় হ'তে 

দেখে এ কোম্পানির অন্যান্ত অংশীদার বা! শেয়ারহোক্ডারর! 

অত্যত্তরূপ ভীত হয়ে উঠেন। তাদের নিশ্চিতধপ ধারণা হয় যে, এ 

কোম্পানি বা ফ্যাক্টরির শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে এবং এগুলি 
লালবাতি জালালো ব'লে। তা না"হলে অমুক লোকের মত ব্যক্তিও 

অত কম দরে শেয়ারগুলি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই ভনি 

ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে জেনেছেন যে এ প্রতিষ্ঠানটি ফেপ হতে 

চলেছে । এইরূপ বিশ্বাস হুওয়ামাত্র উহার সকল অংশীদারগণই 

ভীত হয়ে স্ব স্ব অংশগুলি কম মূল্যেও বিক্রয় করতে থাকেন। 

এদিকে ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীটিও দালাল ও এজেণ্ট মারফৎ বেনামীতে 
এ শেয়ার বা অংশগুলি স্বিধাদরে কিনে নিতে থাকেন--এইভাবে 

ক্রোড়পতি ভন্রলোকটি এ ফ্যাক্টরি বা' প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে করায়স্ত 
ক'রে একাই উহার মালিক হয়ে বসেন ।” 

টাকা খরচ করলে হয় না, এমন কোনও কথা নেই। এমন 

কি ছোট-খাটো একটা রাজ্যের গভননমেপ্ট টাকা খরচ করে “ফেল” 

করে দেওরা যায়। উপরের উল্লিখিত ঘটনাটি ইহার একটি প্ররুষ্ট 

উদাহরণ। রেল স্টেশন প্রভৃতিতে বহু দোকানী চলতি পথের যাত্রীদের 

বেশি মূল্যে নিকষ্ট খাদ্ সরবরাহ করেন। কারণ এ"র! জানেন এ 

ব্যক্তির পক্ষে ভবিষ্যতে তার জীবনে আর একটিবারও এ স্থানে 

পুনরাগমনের সম্ভাবনা নেই। 
এইবূপ আরও বহু ঘটনার বিষয় এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে। 
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কোনও কোনও ব্যবসায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের 

প্রতারিত করতে বাধ্যও হয়ে থাকে । এই ক্ষেত্রে ক্রেতারা নিজেরাই 

এজন্যে দায়ী। এ সম্বন্ধে কোনও বিক্রেতার একটি বিবৃতি নিয়ে তুলে 
দিলাম। 

“আমি এ ক্ষেত্রেআর কি করব মশাই ! ভদ্রলোক এসে বেশি 

দামের চাউল কিনতে চাইলেন । আমার দোকানে সর্বাধিক মুল্যের 

চাউল ছিল দশ টাকা মণ মুল্যের । আমি প্রথমে তাকে আট 
টাকা মণের চাউল দেখালে তিন এতে বিরক্ত হয়ে বেশি দামের কি 

চাউল আছে তা জানতে চাইলেন ; আমার দোকানের দশ টাকা 

মণের চাউলও তাঁর মনঃপৃত হ'ল না। এদিকে খদ্দেরটিকে হাতছাড়া 

করতেও আমার মন চায় না। আমি তখন অন্য আর এক বস্তা 

হ'তে 'আট টাকা মণের “একই চাউল" বার করে এনে তাকে 

জানালাম, এই আমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম চাউল যার মণকর 

মূল্য আঠার টাকা । খদ্দেরটি তখন খুশি হয়ে এ চাউল* মণ প্রতি 
দশ টাকা বেশি দিয়ে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন * 

বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্যে এই সম্বন্ধে অপর ছুইটি চিত্তাকর্ষক 
বিবৃতি উদ্ধৃত হ'ল। 

“আমি মশাই এক দেশীয় কবিরাজ । কোনও এক মহারাণীর 

টিকিৎসার জন্যে আহৃত হয়ে তেনাদের দশ টাকা মূল্যের ওষধ পাঠাই। 

এত কম মূল্যের ওষধের কারণে তারা৷ আমার চিকিৎসার উপর আস্থ। 

হারিয়ে ফেলেন।* এই খবর পাওয়। মাত্র আমি ক্রটি ত্বীকার করে 

«॥ কি? আমার চাকরের এবং আমার ওষধের মূল্য হবে 

একই ?--এইক্সপ এক উক্তি অপর আর এক ধনী ব্যক্তি করেছিলেন ॥ 
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তাদের ২৪৫ টাকা মুল্যের ওষধ পাঠিয়ে দিই এবং ভুল ক'রে একজন 
সাধারণ লোকের ওষধ পাঠানোর জন্তে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে আসি।” 

এই ব্যবসা সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি বিবরণ নিয়ে 

উদ্ধত করা হ'ল। এইরূপ পাপ আজ সমাজ দেহে ব্যাপ্ত হয়ে 

পড়েছে । অথচ এই পাপের কোনও প্রতিকাব নেই । 

“আমি মশাই একজন কন্ট্রাকটার। কোনও এক জমিদার 

আমাকে এবটি বাটি নিষ্নাণের কন্ট্রাকৃট দেন । মোট পঞ্চাশ হাজার 
টাকার মধ্যে বাড়িটি আমাকে নির্মাণ করে দিতে হবে। ওদিকে 

ও'র ম্যানেজার আমার কাছ হ'তে কুড়ি হাজার টাকার 

“কমিশন” চেয়ে বসলেন। তাঁর সাফ কথা এইযে তা না হ'লে 

অন্য একজন ব্যক্তি এ শর্তেই কাজটা পেয়ে যাবে । অবস্থা যখন 

এইরূপ তখন গত্যন্তর ন1 থাকায় আমি এ প্রস্তাবেই রাজি হয়ে 
যাই। কিন্তু এ টাকাট] ম্যানেজারকে ঘুষ স্ববপ দিলে আমার 

লোকসান হয়। সত্যই তো লোকসান দিয়ে আমি ব্যবসা চালাতে 

পারি না। আমি তখন বাজে বা কম মুল্যের মাল-মসল। দিয়ে এ 

বাড়ির নির্মাণ কার্য শেষ করি। ঘুষের টাকাটা মালিককে এভাবে 

না ঠকালে তো তা উশুল হবে না। এই ভাবেই আমাদের তা উশ্তল 

ক'রে নিতে হয। এ টাকা ত্বর থেকে আমরা কখনও দিই না। 

এরপর যদি বাড়িটা পণ্ড়ে যায় এবং তজ্জনিত যদি জীবনহানি খটে 
তো তার জন্তে দায়ী এ জমিদারের ম্যানেজার । কারণ উনি আমাকে 

এইকপ অপকার্ধ করতে বাধ্য করেছেন ।” 
এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন ধারা খদ্দেরকে প্রথমে একটি বা 

দুইটি জিনিস খুব সন্ভাতেই দিয়ে থাকেন। এতে ক'রে খদেরের ধারণা 

হয় এ দোকানের দ্রব্যাদি অন্ত দোকানের তুলনায় সম্তাক্ম পাওয়া 
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যায়। এই স্থযোগে খদ্দেরটিকে দুই একটি জিনিস সস্তায় দিয়ে অন্ত 

বহু দ্রব্যাদি অত্যন্ত রূপ অধিক মুল্যে বিক্রয় ক'রে থাকেন। ইহাকে 

সাধারণ ভাষায় বল! হয় “ট্রেড, সিক্রেট” বা গুপ্ত তথ্য। কিন্তু 

আসলে এইগুলি প্রবঞ্চনারই সামিল । 

এমন বনু প্রতারক ব্যবসায় ক্ষেত্রে দোকানদারদেরও ঠকিয়ে 

থাকে। এরা কোনও জনবহুল স্থানে একটা বড় বাড়ি ভাডা ক'রে 

নিজেদের কোনও নামকরা পরিবার রাজবংশের নামে পরিচয় দিয়ে 

থাকে। এরপর কোনও স্থানীয় দোকানদারকে বেছে নিয়ে তার 

দোকান থেকে নগদে ও ধারে ভ্রব্যার্দি কিনতে শুর করে দেয়। 

এইভাবে খণ-পরিশোধের দ্বারা এদের উপর দোকানদারের বিশ্বাস 

এলে এরা একসঙ্গে ধরূপ বহু দোকান হ'তে বহু দ্রব্যাদি ধারে সংগ্রহ 

ক'রে এ সকল মুল্যবান ভ্রব্যাদিসহ হঠাৎ একদিন অকুস্থল ত্যাগ 
ক'রে বাড়িওয়ালা, ছ্ধওয়ালা, ফানিচারওয়ালা প্রস্ততি এমনি 

আরও অনেকানেক' ব্যবসায়ীকে পথে বসিয়ে সরে পড়ে 

থাকে। 
কলিকাতা শহরে এমন অনেক অপরাধী আছেন, ধারা প্রায়ই 

ইন্স্টলমেন্টে মূল্যবান ভ্রব্যাদি কিনে থাকেন। এরা এই সকল ভ্রব্যের 

মূল্য বাবদ মাত্র একটি বা ছইটি ইন্্টলমেশ্টের অর্থ প্রদান করেন। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ'রা এতটুকুও না ক'রে এ সকল দ্রব্যাদি 
অপর কাউকে বিক্রয় ক'রে দিয়ে যখারীতি সরে পড়ে থাকেন। 

এছাড়া জাল ইন্সিওরেন্স এজেপ্টের ভূমিকায় অভিনয় করেও অনেক 

দুর্বত্ত শহরে অর্থ অপহরণ ক'রে থাকেন। জাল ঘটক বা 
জাল দালাল সেজেও অর্থ অপহরণ করা এ শহরে সম্ভব হয়েছে। 

অধুনাকালে “বাড়ি ভাড়া করে দেব” এই স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে 
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কেহ কেহ “অগ্রিম ভাড়া” বা পারিতোধিক বাবদ অর্থাদি নিয়েও 

লোক ঠকিয়ে থাকেন । | 

এই শহরে এমন কযেকটি চাষের দোকানী আছে, যারা 
চাষের জলে অহিফেন ধোয়া জল মিশিরে খদ্দেত্কে খেতে দেয়। এর 

ফলে নেশার কারণে খরিদ্বারগণ প্রতিবারেই তাদেরই দোকানে এসে 
চা'পান করে। 

ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যতম অপরাধ হচ্ছে খাছ্য প্রতৃতিতে ভেজাল 

প্রদ্ধান। প্ররুতপক্ষে এদের খুনীর চেয়েও অপরাধী বলা যায়। কারণ, 

এর। মানুষের সঙ্গে মনুয্যত্বও হত্যা করে । এই সকল লোভী ব্যক্তিরা 

সমগ্র জাতিকে বংশান্ুক্রমে অখাদ্য খাইষে পঙ্গু কবে তুলে । অপরাধ 

সম্পকীয় পরিসংখ্যা সংগ্রহের সময় এই সকল অপরাধীদের বাদ 

দেওয়৷ হয়। অথচ একই অপরাধ স্প্হা সাধারণ চোর-ডাকাতদের 

ন্যায় এই ভেজালকারী ও কালোবাজারীদেরও পরিচালিত করে ।* 

নিম্নে এই ভেজাল সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ কর] হ'ল। 
সাধারণতঃ আটা প্রভৃতিতে শ্বেত পাথর গু”ড়া, চায়ের পাতার 

সহিত চামড়ার গু"ড়া ও ধূলাকুটা, সরিষার তেলে নিশ্নশ্রেণীর তেল, 

শিয়াল কাটা, নানারপ বিচির তৈলাক্ত রস, মোটরের পেট্রোলের 

সহিত কেরোসিন তেল, ঘ্বৃতের সহিত অনুরূপ গন্ধ সহকারে মোম, 

ডালদ প্রভৃতি, বিলাতি মাটি বা সিমেণ্টের সহিত গঙ্গামৃত্তিকা, রৌপ্য 

ও ত্বর্ণে খাদ এবং ছুধের সহিত ময়দা গোলা, বিলাতী পচা ছধ ও 

** বিদেশী কোম্পানির মালিকরা বহুদূরে থাকায় তাদের পুস্তক 
এবং অন্যান্থ ভ্রব্য সম্ভায় জাল করা সহজ। এর সাথে সাথেদেশী 
ভ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে শহরে নকল করা হয়ে থাকে। 
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জল মিশানো হয়ে থাকে । শুখন! মোটর দানাকে টাটকা ও কাচ 

বুঝাবার জন্যে উহাদের সবুজ রঙ করে বিক্রয় করা হয়। যে কোনও 

খাছের গন্ধান্বযায়ী গন্ধ সমৃহ বাজারে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। 

এই গন্ধ যুক্ত ঘ্বৃত প্রভৃতি গব্য ঘ্বৃত বলে চালানো হয়। 

যে কোনও খাছের অনুরূপ গন্ধ ভেজালকৃত খাছ্যে 

ংযোজনা করা সম্ভব। ওষধে ভেজাল প্রদান করেও এর] বনু 

মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে । সাধারণতঃ ওষধের লেবেল দেওয়া শিশি 

বোতল সংগ্রহ করে উহাতে জাল ওঁষধসমূহ এর] 'ভতি করে থাকে। 

পচা মৎ্ম্যাসমুহ বরফ সহযোগে কঠিন করে উহাদের কানকোতে লাল 

রঙ প্রবেশ করিয়ে এর! খরিদ্ারদের বুঝায় যেএ রক্তাক্ত 

মৎসগুলি অতীব টাটকা । দুই এক ক্ষেত্রে মাছের পেটে নেকড়1 ভরে 

এরা বোঝাতে (চষ্টা করেছে যে উহা ডিমে ভরা। খয়ের” পধস্ত 

এরা মুত্তিকা মিশ্রিত করে তা বাজারে চালায়। এমন কি প্রসাধন ও 

অন্ান্টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও এরা ভেজাল দেয়। এর ফলে 

ন্বগদ্ধি তেল মেখে অনেকের মাথার চুল উঠে গিয়েছে এবং সাবান 

আদি মেখে অনেকের চর্মরোগের স্থষ্টি হয়েছে । শহরে বিলাতী 
লেখার কালি এবং অন্যান্ত বিদেশী দ্রব্যের সাথে সাথে সোডা 

লেমোনেড প্রভৃতি ও সন্দেশ-রসগোল্লার জন্য তেরি ছানাতেও ভেজাল 

দেওয়া হয়। এই ভেজাল আধিক্যের যুগে মানুষ ভেজালের কারণে 

ধী-শক্তি হারায় এবং রুগ্ন ও দুর্বল হয়। 
আনু, ডিম, মাছ, ডাল, মাংস, চাউল প্রভৃতি কয়েকটি খান 

জাল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তা হলেও কাকর মিশান চাউল হতে 

অব্যাহতি নেই। পাথর কুঁচি গু'ড়োর সাথে গমের দানা গুণড়ানে। 

হয়। তার পর পচ আনু, ঘি প্রভৃতি ও মিশ্রিত ছাগ ও মেষ মাংস 
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বিক্রয় করে 0েজালকারীব। প্রতিশোধ নেয়। আরও পুরানো কাপড় 

রঙ দিযে ছাপিষে তাঁবা উহা নূন শাড়ি রূপে বাজারে চালিয়ে 
দিখেছে। 

এমন বসা যাষযে ব্যবসাষ সংক্রান্ত প্রতাবণ।র গতি পথিবীতে 

আজ অব্যাহত। এমন অনেক জুষেলাধি দোকানী আছে যাবা 

প্রচুব খাদ-মিশান গহনা বিক্রম কবে ক্রেতাদেব বিচ্জাঁপন দ্বারা 

জানায় যে, তাবা ইচ্ছা কবলে নগহন!| একই দবে এক বৎসবের 

মধ্যে তাদেব নিকটই খিঞ্্ষ কধতে প।বে। বল। বাহুলা, এই ভাবে 

তাদের তৈ'র গহনা তাঁদেবই দোকানে ফিরবে এলে তাদদব লোকসান 

তো হযই না বরং এতদ্বাবা ত'দের এবপ প্রতাবণ ধর! পড়ার 

সম্ভবনা] কম থাকে। 

এই ভেজাল প্রস্ততি অপবাধেব ব্যাপকতার কারণে উহা মানুষের 

এমনই গা” সওয হয়ে গিষেছে যে, তাবা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তে 

করেই না, বরৎ তারা মনে কবে ইহা বুঝি বা এই সংসারেব এক 

স্বাভাবিক পবিণতি । এই জন্ত গযলা ছুধে জল মিশালে তার! মনে 

«করে যে, উহাতে বিশ্দ্ধ জল দিয়েছে ত * অন্ত দিকে খান্াদির 

ভেজাল সম্পর্কে তারা মাত্র ভেজালেব পরিমাণের কথাই 

ভাবে। 

[ ব্যবসায়ীরা যাদের কাছ হতে দ্রব্য কেনে এবং যাদের কাছে তা 

তার! বিক্রশ্ন করে, এই উভয়বিধ ব্যক্তিদের নিকট ও মারার মনো- 

বৃত্তি নিয়ে তারা কার্ধে নামে। এই কারণে বড় বড় শহরে যেখানে 

অতিমাত্রায় ব্যবসায় চলে সেখানে অপরাধ-প্রবণতারও প্রাছ্র্ভাব 

দেখা যায়।] 

| এই ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে বা সমর্থনে ব। প্ররোচনায় বনু 

অপ-২--২৪ 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৩৭৯ 

দুর্দান্ত আন্বষঙ্গিক অপদলেরও সৃষ্টি হয়েছে । এরা বিবিধ আইনগত 

বিধিনিষেধ অমান্য করে নিষিদ্ধ পণ্যার্দি অবৈধভাবে এক জিলা হতে 

অপর জিলায, এক প্রদেশ হতে অপর প্রদেশে এবং অন্ত রাষ্ট্রে চালান 

করে থাকে । এজন্য এরা খুনখাপাপি এবং সৈন্য ও পুলিশের সহিত 

ঘাত কবতেও প্রিছপাও হয নি। এইভাবে তারা ব্যাপক 

অপরাধের স্ৃটিতো করেছেই, এমন কিসেই সঙ্গে বহু অপরাধী 

পরিবাব ও অপরাধী-কলোনীরও সৃষ্টি করেছে । এই সকল অপরাধি- 

গণ বড় বড শহরের চতুদিক ঘিরে সাঙ্গপাঙ্গ সহ ব্সবাস করে । 

এই কপ কারণে বড় বড় শহর হতে যারা যত দুরে বাস করে 

তাদের তত কম দ্রব্য সম্ভৃত স্প্হা দেখা যায়। এই সকল শহর হতে 

বহু দূবে যাবা বাল করে তাদের মধ্যে মারপিঠ আদি শোণিতসম্ভৃত 
অপম্পহা দেখা গেলেও টুরি-চামাবি আদি ভ্রবাসভৃত অপস্প্হা 
তুলনায় বহু কম দেখা গিয়েছে । 

[ মোটর মেরামত প্রভৃতি টেকনিক্যাল ব্যবসায়ে লোক ঠকানোর 

স্থযোগ অত্যধিক। এখানে এর বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সত্য মিথ্যা 

বহু অবান্তর বলে এটা ওটা কেনার জন্তে অর্থ আদায় করা হয়। 

এ সন্বদ্ধে প্রফেশনাল্ ক্রাইম প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হ্বে।] 

বহু শিল্প মালিক ইচ্ছা করে খেলো ও নিয় মানের ত্রব্য তৈরি 

করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মোটর গাড়ি শিল্পের বিষয় বলা যায়। শব 

থোটর গাড়ি কিংবা বিদ্যুৎ পাখা তৈরি করলে এগুলি বনু বৎসর 

টেকে। ফলে ওদের বাৎসরিক বিক্রয় সংখ্য) কমে যায়। এর! জানে 

এ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিত্তবানদের কিনতেই হবে। বিদেশ 

বব্য আমদানী বন্ধের পর এ ধিষয়ে দেশীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের: 
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স্বর্ণ হযোগ। এরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে পরামর্শ করে ক্ষণ- 

ভঙ্গুর ত্রব্য তৈরি করে করে ক্রেতাদের ক্ষতি করে। 

ফলে একটা মোটর গাড়ি ভাঙলে সে অন্য গাড়ি কিনতে 

অপারক হয়েছে । একাধিক ব্যক্তির একই ছুরবস্থা দেখে ক্রয়েচ্ছু 

অগ্ত ব্যক্তি বুথ! টাকা নষ্ট করে না। এদের অনেকে পুরানে৷ বিলাতি 

গাড়ি কিনতে উন্মুখ হয। ফলে, বিদেশ হতে দ্রব্যাদি আমদানী করতে 

দেওযা হলে কেউ একটিও স্বদেশে তৈরি দ্রব্য ক্রয় করবে না। এক- 

মাত্র ফ্রি কম্পিটিশনে ভালো দ্রব্য এদেশে তৈরি হতে পারে | অন্যথায় 
এ' বিষয়ে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। 

নিয়মানের ও ভেজাল দ্রব্য বিদেশে চালান দিষে এপ্রা স্বদেশের 

বিদেশী মার্কেট নষ্ট করেন। ফলে অন্দর ভালো ভ্রব্যও কেউ 

সেখানে কিনতে চাননি । আমিনিজে মেহেদী পাতা গু'ড়োর 

সঙ্গে বালি মিশিষে এ মাল বিদেশে চালান দিতে দেখেছি । এই 

বদনামেব জন্য বিদেশে বহু ডব্যের বাজার আমরা হারিয়েছি । রাজ- 

সরকারের বিদেশে রগ্ডানী মালগুলো ভালো রূপে পরীক্ষা করে 

| ছাড়পত্র দেওয়! উচিত । নির্দিষ্ট সংখাতে কিছু বিদেশী দ্রব্য 

আমদানী হতে দিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত 

অপরাধের অপর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হলে । 

“অমুক জুট মিলে আমি খুউব কম মূল্যে যন্ত্রাংশ সাপ্লাই করতে 

থাকি। এত কম মুল্যে বিক্রয় করলে দ্রব্য তৈরির পড়তা পোষায় না । 

অন্য সকলে এতে অবাক হয়েযায়। আমিকিস্ত এমিল হতে তুরি 
করে আন] ভ্রব্য নামমাজ্স যুল্যে খরিদ করে এঁ মিলেতেই তা লাভে 
সাপ্লাই করেছি ।” 

গুদামে আগুন লাগিয়ে ইনসিওর কোম্পানি হতে অর্থ আদায়ও 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৩৭২ 

কর! হয়ে থাকে । তার পূর্বে অধিকাংশ দ্রব্য অন্থত্র পাচার করা 

হয়েছে। ৃ 

ইনকাম ট্যাক্স বৈধ এবং অবৈধ 'ভাবে ফশাকি দেওযা ব্যবসায়ীদের 

অন্ততম অপরাধ। বাৎসরিক এক লক্ষ টাক! আয় হলে ৮৫ হাজার 

টাঁকা এদেরকে সরকারকে দিতে হয়। এই ক্ষতি তারা অন্য রূপে পুষিয়ে 

নেয়। এ জন্ত ব্যবসায়ীরা তদের বাড়ির দ্বরবান ও তৃত্যদের 

ফ্যাকটরির কাপে দেখান । কোস্প।নি হতে তাদের বেতন দেওয়া 

হয়। এমন কি নিজেদের ব্যবহৃত বাগ।ন-বাড়িকে গেট্ট হাউস 

এবং তীর্ঘ ওস্বাঙ্্যপ্রদ স্থানে নিমিত নিজ বাটীগুপিকে রেস্ট হাউস 

রূপ দেখানা হয়। খী বাবদে দেয় ট্যাক্স ও মেরামতি 

খরচ কোম্পানি দিয়ে থাকে। মালিকরা তাদের মোটর 

গাড়িগুলিকে কোম্পানির নামে রেজিস্টারি করেন এবং 

ড্রাইভারদের বেতনও কোম্পানি দিয়ে থাকে। দেশ বিদেশে 

ভ্রমণ বাবদ অর্থ ব্যবনায় সংক্রান্ত টুরের [ 2০87] ব্যাপার বলা 
হয়। এই ভাবে কেবলমাত্র আহার ও বসন-ত্ষণ খরচ ব্যতিরেকে 

এদের অন্ত খরচ নেই। এদের চিকিৎপা পর্যন্ত কোম্পানির 

ডাক্তারবা করে থাকে। এ"রা বু আত্বীয়-স্বজনকেও আধক বেতনে 

পুষেন। এই খরচ ইনকামট'ক্স হতে বাদ যাওয়াতে এদের এতে 

লাভ ছাড়া ক্ষতিনেই। এ'র| বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করে উহা 
নিজেদের তত্বাবধানে রাখেন । ইনফ্রেটেড, খরচ দেখিয়ে ইনকাম- 

ট্যাক্স হতে রিবট্ পান। অধিকন্ত এ"রা সরকারী গ্রাণ্টও আদায় 

করে থাকেন। এই বাবদ এদের বাড়তি আয় হওয়াও সম্ভব। 

কারণ-_ধিসাব পত্র এরই হেপাজতে থাকে। উপরন্ত ডিরেক্টর 

রূপে মোট। বেতনও এর! গ্রহণ করেন। পিত। ত্রাত| পৌত্র-্লাবাপক 
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হওয়! মাএডিরেক্টর হন। এমনকি এদের বধুপা কাধ না করেও 

অফিস হতে মোটা বেতন নেন । এদের ট্রাস্টেভ, ম্যানেজারর। এ 

বিষষে এদেরকে সাহায্য করেন ।* 

উৎকোচ প্রদান এ'দের অন্তম অপরাধ । এই ভাবে স্বার্থ 

উদ্ধাবের জন্য এ"র। রাজকায় কর্নরুত্যেব সৎ অফিসারগণকে প্রলুদ্ধ করে 
অসৎ করে তুলেন। বড় ব্যবপাষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্রাষ্ট্রায়ত্ত করলে 

উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্ত পাপাচার বন্ধ হবে। এদের অন্ত আয়ের 

সোসঁ দেখানোর জন্ত এ*র। কৃষিকার্য না করেও এ"র৷ বহু কৃষি জমি 

ক্রয় করে রাখেন--কারণ কষর ইনকামট্যাক্স সাধারণ ইনকামট্যাব্পের 

মধ্যে পড়ে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সামান্ত অর্থলাভের আশায় 

হদেশকে বিলিষে দিতে প্রস্তত। এমন কি ম্মাগলডং বারুদও সমাজ 

বিরোধীদেব শিকট এদের বিক্রষ করতে বাধেনি । এপ ক্ষেত্রে ছোট- 

বড় সব ব্যবসায'ই রাষ্ট্রাযত্ত করতে হবে। 

কোনও ব্যবসায়ী চেক দ্বার] দ্রব্য কেনেন। ব্যাঙ্কের এ চেক 

ডিসঅনার্ড হলে ফৌজদারী মামল] হয়। উহ। এড়াতে এর! তাড়া- 

তাড়ি কিছু নগদ টাকা দিয়ে বাকি টাকার জন্ত অপর এক চেক দেন । 

সংশ্লিষ্ট ব্যাক্ত বিশ্বাস করে উহা গ্রহণ করেন কিন্তু এ দ্বিতীয় চেকটিও 

ডিসঅনার্ড হয়। এই ভাবে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী উহাকে দেওয়ানী 

মামলাতে পর্যবসিত করেন । 

কোনও এক উকিল বাবু আমাকে বলেছিলেন,-- মশাই ! সম্পত্তি 

* উচ্চ বেতনের টাইপিস্টর৷ এ”দের রক্ষিতা । কর্মাদের পতীদের 

উপরও এদের লোনুপ দৃষ্টি। পূর্বতন জমিদারদের অপেক্ষা এপরা স্থখ- 

ভোগী । অবশ্য এদের সংখ্যা এখনও অনেক কম। 
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এবং ব্যবলায় রক্ষা করতে হলে জুচ্চ,বী আপনাকে শিখতেই হবে। শুধু 
ভাই নয়। এ্বিদ্ভা আপনার পুত্রকে এবং সময় পেলে পৌত্রকেও 
তা শিখাতে হবে। অন্যথায় অন্বদের সঙ্গে কমপিটিশনে সব কিছু 
লোপাট হবে।' 

বহু ব্যবসায়ী ফ্যাকটরি বা সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক হতে মোটা 
অস্কের অর্থ কর্জ করেতা অন্তর ব্যয় বা আত্মসাৎ করেন। ব্যাঙ্ক 
মামল। করে উহা ক্রোক করার পর দেখেন যে প্রদত্ত অর্থের অধেকও 
উঠেনি। ব্যাঙ্ক কর্মীদের যোগসাজমে এই অপকর্ম করা হয়। 



ব্যাঙ্ক ক্রভ 

ব্যাঙ্ক ফ্রড কেন্ বা ব্যাঙ্ক সম্পকিত মামলাসকল ব'বসায় সংক্রান্ত 

'অপকর্মের পর্যাষে পড়ে থাকে । “বেয়ারার চেক” জাল বা নকল 

করে ব্যাঙ্ক হতে অর্থ আদায় এক অতি সাধারণ ব্যাপার । এই 
অপকর্মে দুর্বৃত্তের কোনও ব্যক্তির নিকট হ'তে কৌশলে একটি ৫২, 
১২ বা «০২ টাকার বেযারার চেক সংগ্রহ করে। এরপর তারা এ 

চেকের সংখ্যাগুলি কোনও এক বিশেষ কেমিক্যালের* সাহায্যে উঠিয়ে 

ফেলে, এ্গ্ছলে ৫০০২, ১০০০ বা ৫€*০০* টাকা লিখে এ চেক 

ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নেয়। কখনও এরা এ বিষয়ে 

ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সহিত ষড়যস্ত্রেও লিপ্ত থাকে। ব্রাঞ্চ ব্াস্ক- 

গুলিতে সকল সময় অধিক টাকা! মুত থাকে না। এরা ব্যাঙ্কের 

কর্মচারীদের নিকট প্রথমে জেনে নেয় এদিন প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাঙ্কে 

জমা পণ'ড়েছে কিনা । এ টাকা এদিন যে ব্যাঙ্কে মন্ুত আছে তা 

* জনস্বার্থের কারণে এই কেমিক্যালের নাম জানানো হ'ল না। 

এই কেমিক্যালের সাহায্যে অতি সহজে যে কোনও পেনসিল বা 

কালির লেখ! বেমালুম ভাবে উঠিয়ে ফেলা যায় । তবে কয়েক প্রকার 
বিশেষ ধরনের কালিতে লেখা হলে উহা উঠানে যায় না। ইহাতে 

কালি চেকের শেষ ফাইবার পর্যস্ত বিধবস্ত করে। 
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জ্ঞাত হওয়ামাত্র তার] এ জাল চেকটি ব্যাঙ্থে দাখিল ক'রে টাকা 

উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও খোদ মালিকরাও 

এই সকস ব্যাঙ্ক ফ্রড কেসে সশ্রি্ট থাকন। এদের ধূর্ততা স্থচতুব 
অডিটারব।ও ধবতে অক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে “একাউন্টে কোনও 

ভুল নেউ”, এইবপ সার্টিফিকেটও তাঁর প্রতি বসব দিযে থাকেন। 

এই সকল দূর্বদ্বদের ষড়যন্ত্রের ফলে সাধু চরিত্রে অভিটারবাও 

বিনাদোষে বদনামের ভাগী হযেছেন। আমি একবার কোনও এক 

ব্যাঙ্ক ফ্রড. কেসের অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আচ্ছা ! 

আপনি বছরের পর বছর ধ'রে অতগুলি অডিটারকে কি পে ফশকি 

দিতে সক্ষম হয়েছেন ?” প্রত্যুত্তবে অপবাধীটি নিম়োক্ত রূপ একটি 
বিবৃতি প্রদ(ন করে। 

“আসলে বিষয়টি থাকে আগাগোড়া মনস্ততবযলক। অডিটার 

প্রথমে “আইটেম বাই আইটেমের' অস্কগুলি মিলিয়ে নিতে থাকেন, 
এবং আমিও এ বিষম তাকে সাহায্য করতে থাকি। নিয়ের' 

তালিকাটি দেখলে বিষয়ট সম্যকরূপে বুঝা যাবে । 
পিউ 2 আইটেম নং ১ 

৫৩৪৩০০৬ ৩০০ রা ষ্ঠ 

৯/৩০৫ * ০1০ রী, এ রি ৩) 

২৯/৭০ ৮৪৭1০ ৯/৭০৮০[০ রি ৪ 

_২৬/১৯০০০০ ২/৯০ ০০1০ ৪ € 

টাঃ ৯১৮৪৫ ০২ টাঁঃ ১৭৫০ ০৬ 

পৃথক পৃথক খাঁতাপত্র চেক ক'রে অডিটার দেখলেন, উহাতে জম 

ব! খরচ দেখানে। হয়েছে, যথাক্রমে ২০০০০, £০০০০২২ ৩০৫ ০০৯৬ 
৭০৩৪৪ ও ২১০* ২৬ এবং ৫০০০২৬১ ২০০০১ ১৫০০- ৭০৮ ০৬১ 

২০০০২) ভাউচার রিশিপ্ট প্রভৃতির সহিত এই সংখ্যাগুলির কোনও 
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অমিলও নেই, ইত্যাদ্দি। অডিটারমশাই বিভিন্ন খাতা-পত্র হ'তে 

সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মিলিয়ে নিষে উহাব [সংখ্যার ] পাশে পাশে 

একটি ক'বে টিক দিযে গেলেন। এব পবই তিনি যর্দি যোগ দিযে 

ফেলতেণ, তা হ'ল তিনি দেখতে পেতেন যে, যোগফন অত্যন্তৰপ বেশি 

করে দেখানো হযেছে 5 এদিকে অডিটাবমশাই যে সময যোগ দিতে, 

যাবেন, ঠিক সেই সমসেই আমবা এক হট্টগোল বাধ্ধষে বসি, যাতে 

কবে সেদিনকাব মত কাষে তাকে ক্ষান্ত দিতে ভষ। হঠাৎ উপব হ'তে 

| ম্যানেজাবেব বাসা হ'তে ] থালি থালি জলখাবার এসে পড়ে । 

কিংবা হঠাৎ ম্যানেজারেব বৌনও এক যুবতী '্ভগিনী বা শ্যালিকা 

আবিভত হ'যে খাবাব খেতে অন্ডিটাবকে উঠে পড়ে উপবে যাওষার 

জন্থ তাগিদ জানায়! এব পব তাব উপবে যাওয়া ছাড়। 

আব গত্যন্তব থাকে না। এব পর সেখানে শুক হয় তার 

ভগিনী কিংবা শ্ালিকাব বা কন্তাব গীত ও ওবিয়েপ্ট'ল নৃত্য । 

ওআডিটাব কর্তব্য কর্ম পবেব দিনের জন্তে মুলতুবি বেখে গৃহে গমন করেন 

বাধ্য হযেই। কোনও (কোনও সমধ হঠাৎ সেখানে থিষেটারের 

পাশও এসে পড়ে । ম্যানেজারও তখন চলুন মশাই থিয়েটার 

দেখে আগ । এখানে কাজ কর্ণ তো আছেই। ও সবকাজনাহয় 

কালই হবে--'ইত্যাদ্দি বাক্য ব'লে অভিটারকে নিষে ট্যাক্সিতে উঠেন । 

কখনও বা হঠাৎ ম্যানেজাবের বাড়ি থেকে এক দুঃসংবাদ এসে পড়ে । 

এর ফলে অভিটারকে এমনিই কার্যে ক্ষান্ত দিতে হ্য। কখনও 

কথনও অকাবণে ঝগড়াঝাটি করেও অডিটারকে এ দিনেব মত কার্ষে 

ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা ফোগ দেওয়ার কার্য শেষ 

না৷ করেই অডিটারকে বিদায় নিষে গৃহে ফিরতে হবেই । এমন কি ক্ষেত্র 

বিশেষে স্ব্ল মাত্রায় আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে তা পরে নিবানে। হযেছে। 
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অডিটার চলে গেলে আমরা প্রয়োজনমত সংখ্যাগুলির 

পার্খে প্রদধিত লম্বালম্বি ধ্াড়ি দুইটির ওপারের [চিত্ত 

দেখুন ] 'সংখ্যাগুলি যোগ করে দিই। অর্থাৎ মূল সংখ্যাগুলির 

সহিত প্রতি লাইনেই প্রয়োজন মত একটি বা ছুইটি ডিজিট 

€ সংখ্যা ] আমর! যুক্ত করে দিই, যাতে করে যোগফলের মধ্যে 

কোনওরূপ ভুলচুক ধরা না পড়ে। পরের দিন কাজে এসে অডিটার 
সাহেব দেখে নেন কোন্ কোন্ সংখযার উপর তিনি টিক্ দ্রিয়ে গেছেন । 

এইগুলি পূর্ব দিন মিলিয়ে নিয়ে তিনি টিক মেরে গেছেন। এই জন্তে 

এগুলি তিনি আর পুনরায় পরীক্ষা! করা প্রয়োজন মনে করেন না। 

এদিকে এ সংখ্যাগুসির সহিত যে আমর প্রয়োজনমত একটি বা 

দুইটি সংখ্যা যোগ করে দিয়েছি তা তিনি দেখেও দেখতে পান না । 

তার ধারণ] হয় এগুলি পূর্ব দিনেও এরূপ ভাবে লেখা ছিল। অত 

খুটিনাটি মনে ঘাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। অডিটারমশাই 

এইবার নিঃসন্দেহে সংখ্যাগুলি যোগ দিয়ে যোগফল মিলিয়ে দেখেস্ব 

যে, উহাতে কোনও রূপ ভূল নেই। তিনি তখনহেড অফিসে [ব। 

'গভর্মেণ্টে ] রিপোর্ট দাখিল করে দেন, যে, হেড. অফিসে বা অন্তত্র 
পাঠান মূল সংখযাতে কোনওরূপ ভুল নেই। খাতাপত্র চেক্ করে 
তিনিও এ সংখ্যাটি ] যোগফল ] নিভু ভাবে পেয়েছেন, ইত্যাদি ।” 

এভাবে রিপোর্ট দাখিল করার জন্যে এ সকল হিসাব পরীক্ষকও 

[ 45৭1০] এই সকল তহবিল তছরুপের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে 

একরকম বিনাদোষেই জড়িয়ে পড়ে থাকেন। সাধারণ তৃপ্টিতে 

এ'দেরও একজন অপরাধী মনে হয়। কিন্তু আসলে এ'রা থাকেন 

সম্পূর্ণকূপেই নির্দোষ 

এই ব্যাঙ্ক ফ্রড, সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি তুলে দেওয়া 
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হল। এই বিবৃতিটি হতে ব্যাক্ক ফ্রড. সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝা 
যাবে। 

“আমি প্রতারণার উদ্দেশে প্রায় বারোটি ছোট ছোট ব্যান্কে 

একাউণ্ট খুলে দ্িই। এই সকল একাউণ্টে আমর! স্বল্প মাত্র টাকা 
রেখে থাকি। এরপর আমরা কয়েকটা বোগাস্ অর্ডারের কাগজ 

তৈরি করে নিই। বড় বড় অফিস হ'তে ছাপানো ফর্ম সংগ্রহ তো 
আমর! করিই; এ ছাড় এ অফিসের বড় সাহেবদের সইও-_ 

আমর] জাল করেছি । শ্রায় একলক্ষ টাকার অর্ডারসহ জাল 

কাগজপতব্র আমরা কোনও একটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে উহার স্বপক্ষে 

আমর] হাজার পঞ্চাশ টাকা কর্জ করে নিই। এক লক্ষ টাকার 

কাগন্ধপত্র জামিন হিসাবে পাওয়ায় এ অর্থের অধে ক টাকা আমাদের 

কজ স্বরূপ দিতে বাঙ্ক সহজেই রাজি হয়ে থাকে । এর কিছুদিন পর 
ব্যাঙ্ক এ সকল কাগজপত্র কথিত অফিসে টাকা আদায়ের জন্যে দাখিল 

ক'রে থাকে-কিস্তুতা করলে কি হয়। এ অফিসেরই কর্মচারীদের 

মধ্যে আমাদের লোক থাকায় এ সকল কাগজপত্র আমাদের কাছেই 

ফিরে আসে । ওগুলো এ অফিসের কত ব্যক্তিদের নিকট কদাপি 

পৌছায় না। এব্যাঙ্ক যদিখুব বেশি তাগিদ দিতে থাকে তা হলে 
এ অফিসেরই এক কর্মচারীর মারফৎ মাত্র একটা বা দুইটা বিলের 

টাকা এ অফিসের আসল কর্তাদের অজ্ঞাতেই আমর] জম দিয়ে 

দিই। এখন জিজ্ঞাম্য হ'তে পারে এই টাকাটাই বা আমরা পাই 

কোথ। থেকে? কারণ, চুরির বা জুয়োচুরির টাকাটা আমর] সঙ্গে 

সঙ্গেই ভাগ বাটোয়ার! করে নিই। আসলে প্র ভাবে টাকা জম! 

দেওয়ার ব্যাপারটি হয়ে থাকে এইরূপ £ এ ব্যাঙ্কের তাগিদ অত্যধিক 

হ'ব] মাত আমরা এরূপ জাল কাগজপত্র অপর আর একটি ব্যাক্কে 
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জম] দিয়ে এ ভাবেই বনু টাকা কর্জকরে নিই এবং এই কজ” করা 
টাকার কিছুটা অংশ এ ভাবে লোক মারফৎ পূর্বেকার ব্যান্কে 

পাঠিষে দিয়ে থাকি। এই ভাবে অত টাকা পরিশোধ করায় 

আমাদের উপর এ ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর ফলে 

পরের বার আমরা ভ্রারও অধ্ধক কর্জ পেয়ে থাকি। এই ভাবে 
এক সঙ্গে চার বা পাঁচটি ব্যাঙ্কেব সঠিত লেন-দেনের কারবার ক'রে 

শেষ বরাবর আর সামল!নেো অসম্ভব হয়ে উঠলে আমরা 

য| কিছু টাকা পাবার তা পেয়ে নিযে কারবার উঠিয়ে রাতারাতি 

সরে প'ড়ে থাকি । এতে করে এঁ সকল ব্যাঙ্কাররা আমাদের নাগাল 

আর পায়না। আমরা সরে পড়ার পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজারর1 খোঁজ 

নিয়ে জানতে পারেন যে, এত দিন যা কিছু কাজকম' বা কারবার তা 
তাঁর! একটা ঠগী দলের সঙ্গে করেছেন এবং তারা এ*ও জানতে পারেন 

যে এ অফিসের কর্মকর্তারা এই সকল ক!গজপত্র সম্বন্ধে একবারেই 
ওয়াকবহাল নন ।” 

ফোনও কোনও সময় ছুষ্টপ্রকৃতির পোস্টাল পিওনদের সহযোগিতায় 

এই ব্যাঙ্কের প্রতারণার কায সমাধিত হয়ে থাকে। অনেক সময় 

নাগরিকরা খামের ভিতর করে সই করা চেক পাঠিয়ে থাকেন। 

অসৎ প্রকৃতির পোস্টাল পিওনরা এঁ সকল খাম বা লেপাফ! তীব্র 

আলোকের সম্মুখে ন্যস্ত ক'রে বুঝে নেয় যে এঁ খামের ভিতর চেক্ 

আছে কিনা? এই ভাবে চেকের সঙ্ধান পাওয়। মাত্র তারা খামখানি 

গঁপ করে কিংবা উহ? ভেপারের [বাষ্প ] মুখেধরে খুলে ফেলে এ 

খামের ভিতর হতে চেকখানি বার করে নিয়ে এ সকল 

দুর্ত্বদের নিকউ বিক্রয় করে দেয়। এর পর দুর্বৃত্তরা উহাতে 
লিখিত ( অর্থের) সংখ্যা কেমিকেলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেে 
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উহ] দশগুণ করে জাল সই-এর দ্বারা উহা নিজের নামে এন্ডোস' 

ব। খারিজ করিয়ে এ চেকৃটি কোনও একটি ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে 

নিজের একাউণ্টে জমা করিয়ে নেয়। এই উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্বরা (ছ্যন্ট 

ছেট ব্যাঙ্কে মিথ্যা নাম শিষে [বাস্বনামে ] ছোট ছোট কয়েকটি 

একাউন্টও খুলে থাকে । এই ছোট ব্যাঙ্কটি তখন বড় ব্যাঙ্কে এ 
চেকটা পাঠিয়ে দিয়ে উহা ভাটিয়ে নিয়ে থাকে । ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে 
চেক পাঠানোর ফলে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহেবও উদ্কে হয় 

ন1। এইজন্য এ ড্রআরকে সনাক্ত করারও কোনও রূপ প্রশ্ন উঠে 

না। ওরা সনাক্ত না হলে অতগুলো টাকা হয় ত বড় ব্যাঙ্গ ওদেরকে 

দিতন]। এক্ট ভাবে ছোটব্যাঙ্কের সাহায্যে শব বড় ব্যাঙ্কটি হতে: 

সমুদয় অর্থ উঠিষে নিয়ে দৃবূ ত্তটি শহর ত্যাগ ক'রে বেমালুম সরে পড়ে” 
থাকে। ছোট ব্যান্কগুলর টাকার খশকতি থাকায় উহ্বারা বিনা 

ইণ্ট্শোডাকৃশনে সকল ব্যক্তিরই অর্থাদি জমা নিয়ে থাকে। 

এই সকল চোরাই চেক অন্তান্ত উপায়েও ভাঙিয়ে নেওয়া হয়ে 

থাকে। এই ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা কোনও (দ্াকানে একটি জাল বা 

চোরাই চেক প্রদান করে বহু টাকার মুল্যের দ্রব্য কেনে । দোকানী 

নিজের ব্যাঙ্কের একাউন্টের মাধ্যমে কথিত ব্যাঙ্ক হতে এ চেক ভাঙিয়ে 

নিয়ে তবে দুবৃঃত্রদের বিক্রীত ত্রব্যাদদির ডেলিভারি দিয়েছে। 

পরে পুলিশ এঁ দুইটি ব্যাঙ্কের সাহায্যে এ দাকানীকে আবিষ্কার 

করেছে । কিন্তু এ সময় প্রকৃত চোরকে সব ক্ষেত্রে খুজে বার 

করতে না পেরে পুলিশ এ জাল চেকের দায়ে এ নির্দোষ 

ব্যাপারীকে হায়রানি করেছে) 

অপর আর এক ব্যাস্ক ফ্রড সংক্রান্ত অপরাধী আমার নিকট 

এইরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল । 
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"আমরা প্রথমে একটি জাল রেলওয়ে রিশিপট্ যোশাড় করি--ী 

রেলওয়ে রিসিপ্টে প্রায় ২*০**২ টাকার মূল্যের ভ্রব্যের কথ। লিখ! 

থাকে। এর পর আমর! কোনও এক ব্যাঙ্কে এ রিশিপ্ট দাখিল ক'রে 
উক্ত ব্যাঙ্কে উক্ত দ্রব্যাদি খালাস করে নেবার জন্তে অথোরাইজড. 

করে দিয়ে থাকি। এর পর এ ভ্রব্যের বিনিময়ে আমরা যৎসামান্ট 

আযাডভান্স ম্বরূপ চেয়ে নিই। অতটাকার দ্রব্য হেপাজতে থাকায় 

উক্ত ব্যাঙ্ক আমাকে একটা ৫*. ব1 ৫০২ টাকার চেক এমনিই লিখে 

দিয়ে থাকে । এই চেকটির অঙ্ক আমর যথা নিয়মে কেমিক্যালের 
দ্বারা উঠিয়ে ফেলে উহাতে একটা ৫০**২ বা ৫০০০, টাকার মোটা 

অঙ্ক খুশিমত লিখে নিয়ে উক্ত চেক আমরা যথাসময়ে ভাঙ্গিয়ে 
এনিয়ে সরে পড়ে থাকি। নিয়ের সইটি এবং চেকের নম্বর ঠিক থাকায় 

ব্যাঙ্ক নিঃসন্দেহে আমাদের উক্ত অর্থ প্রদান করে থাকে । কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে আমরা দুর শহরে একট] ছোট ফার্ম খুপে বড় শহরের 

কোনও এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে এঁ স্থান হ'তে চিঠিপত্র চাপাতে থাকি। 
এর পর প্ররূপ একটা রেলওয়ে রিশিপ্ট দাখিল করে এ ব্যাঙ্কের নিকট 

আমর টাকা আমানত চাই । এ রিশিপ্টে আমরা লিখিয়ে দিই যে 

৭* টিন প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোনও ছূর্ল্য দ্রব্যাদির কথা, আসলে 

কিন্তু এ টিন বা পিপাগুলিতে থাকে সিমেন্ট, টিন বা মাটি। ব্যাঙ্কের 
লোকেরা যথারীতি রেলওয়ের গুদামে এসে এটিন বা পিপ1 গুনে 

দেখে নেয় যেউহাঠিক আছে কিনা কিংবা! কোম্পানির লোকেদের 

নিকট হ'তে তদন্ত ক'রে জেনে নেয় এরূপ পিপা যথার্থই বুক করা' 

হয়েছে কি'না। এর পর ব্যাঙ্ক এ প্লাটিপামের মুল্যের অধেক টাকা 
প্রতারকদের কর্জ স্বরূপ প্রদ্দান করে & মাল এরিশিপ্টের সাহায্যে 

রেলওয়ে হ'তে ছাড়িয়ে এনে গুদামে তুলে দেখতে পায়যে উহাতে 
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প্রাটিনাম নেই। ওগুলোতে ভরা আছে মাত্র সিমেণ্ট বা' 
যাটি। 

ইহা ব্যশীত ব্যাঙ্কের কোনও কোনও কর্তাব্যক্তিও তাদের 

থাতকদের ঠকিয়ে থাকেন। এরা জেনেশুনে এমন সকল ব্যক্তিকে 

ওভারড্রাফট বা কর্জ দেন, যশারা কিনা কম্মিনকালেও এ টাক 

পরিশোধ করতে পারবেন না। আসলে এই সকল বাহিরের দুর্বৃত্তদের 
সহিত তাদের আধাআধি হিসাবে বখর1 হয়ে থাকে । এই জন্তে 

ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা এমন সব সম্পত্তি জামিনস্বরূপ গ্রহণ করেন 

“কর্জ দেওয়া অর্থের” তুলনায়, যার কিনা কোনও যুল্য নেই। 

এখানেও এরূপ আধাআধির হিসাবে বখরার বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। 

এই সম্বদ্ধে নিম্বের বিবৃতিট বিশষ রূপে প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি একজন অমুক ব্যাঙ্কের কর্মচারী, নিজেই নিজদের ব্যাঙ্ক 

থেকে টাকা ধার করা শোভা পায় না। তাই আমি আমার এক 
নামকরা বন্ধুর কাছে এসে প্রস্তাব করি, দেখ ভাই, তুমি জানো 
আমি একজন ব্যবসাদার | প্রায়ই নানারপ দেনা-পাওনায় আমাকে 

জড়িয়ে পড়তে হয়। এজন্যে আমি বেনামীতে একটা একাউণ্ট 

খুলতে চাই। মনে করছি তোর নামেই একাউন্টটা খুলব । 
টাকাকড়ি যা জম দেবার ত৷ আমিই দেব। তুই মাঝে মাঝে 

একটা করে সই দিয়ে যাবি। এজন্তে মাসে মাসে তোকে আমি ৫০২. 
টাকা ক'রে তোর পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়ে যাব। বন্ধুবর ব্যাঙ্কের কার্য 

সম্বন্ধে কোনও কিছুই বুঝতেন না। এজন্তে তিনি সহজেই আমার 

এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এর কয়দিন পর হু'তেই আমি 

আমার নিজের সাহায্যেই' আমার ব্যাঙ্ক হতেই ওভার ড্রাফট নিতে 
শুর করে দিই। এই টাকা হ'তে আমি তিন চারটি কারবারও শুরু 
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করেদিই। আমাব উচ্ছ! ছিল এই সকল কারবার ফেপে উঠলে 

আমি এই সকল কর্জ বন্ধুর মারফৎ কারবার হ'তেই শোধ করে দেব। 

কিন্ত ব্যবসার ক্ষেয়ে অনন্ডিজ্র থ।কায় আমার ব্যবসায় ফেল হয়। 

এ টাকা পরিশোধ করতে আমি অপারক হই । এইভাবে আমি নিজের 
ও এঁ বন্ধুর এবং তৎসহ এ্রব্যাস্কেরও বিপদের কারণ ঘটাই |” 

আত্মীয়বাৎসল্য বা বদ্ধুপ্রীতির কারণে বাসঙ্ক কতপক্ষ দ্বারা 
অবাঞ্ছনীষ বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কের কর্ধে নিয়োগ করার 

অবশ্যস্ত।বী ফল স্ববশও অনেক ছোট খাটো নূতন ব্যাঙ্কের পরিদনাপ্তি 

ঘটেছে । কোনও কোনও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কে জমার জন্তে কিছু 

টাঁকার আমদানী করতে সাহায্য করার জন্যেও বিনানুলন্ধানে যাকে 

তাঁকে ব্যাঙ্কের কর্মে নিদৃক্ত করে থাকেন । এই সকল ব্যক্তি দ্বারা 

তহবিল তছ.রুপ আদি অপকর্ণ কবা অশম্তভব নয়। নবজাত দেশীশ্ব 

ব্যাঙ্কগুলির পতনের জনে এইবপ নিবিচার কর্মচারী নিয়োগও বহুপ 

পরিমাণে দাষী থাকে। 

[ এমন অনেক ব্যবসাষ প্রতিষ্ঠানের অপাধু মালিকের কাহিনী 

শুনা গেছে যশরা নানাবিধ কৌশলে পথমে ব্যবসাষেব সমুদয় 

পুজিপাতি সরিযে ফেলেন । এ ব্যবসায় প্রতিষ্টানটিকে হঠাৎ 
লিয়িটেড. ক'রে শেয়ার বিক্রয কবতে শুরু করেন। এছাড়1 এমন 

অনেক ব্যক্তিও আছেন ধারা ব্যবসাক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ 

ব্যক্তিকে বহু লাভের কখা ব'লে ব্যবসায় নামিয়ে তার অর্থ অপহরণ 

করে থাকেন । মানুষের লো তার ক্রোধের গার মানুষের স্বাভাবিক 

বুদ্ধি ভরণ করে থাকে । এই কারণে বন্থ ব্যক্তি দূর্বৃত্ধদের সকল কথাই 
বশ্বাস করে যান। এইরূপ অবস্থায় কোনও এক অনংশ্লিঃ অভিজ্ঞ 

পক্ষের মতামত নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ কর] বিধেয় | ] 



৩৮৫ ব্যান্ক স্রাড 

কোনও কোনও দূর্বৃত্ত ব্বসায়ের কারণে পল্রীগ্রামে এসে 
“দোনাখেল” বাঙ্কেরও প্রবর্তন করে লোক ঠকিয়েছে। এই ব্যাঙ্ক 

খুলে এরা প্রথমে জানিয়ে দেয় যে, এক টাকা রাখলে ছু'টাকা দেওয়। 

হবে । অর্থাৎ কি'না জম] অর্থের দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'বে। 

প্রথম প্রথম এরা কয়েকজনকে প্রতিশ্রতি মত দ্বিগুণ অর্থ দিয়েও 

থাকে। কিন্তু পরে অনেক টাকা জমা পড়লে এর! একদিন সমুদয় 

অর্থ নিয়ে সরে পড়ে থাকেন । 

আধুনিক ব্যাস্কগুলির স্ট,ঙ. রুম্গুলি দুর্ভেছ্ধ রূপে তৈরি করা হয়। 

বছদিন যাবৎ বহু জনের চেষ্টা] ব্যতিরেকে উহা! ভাঙ1 বা লুঠ করা 

সম্ভব নয়। অধুনা কালে তহবিল তছ.রুপ, জালিয়াতী ও প্রতারণা 

ব্যতীত ব্যাঙ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য এই অপকর্ষের 

সাফল্যের জন্য বন্প্রকার প্রবঞ্চনা পদ্ধতি হৃ্ট হয়েছে। ইহাদের 

একটি চিত্তাকর্ষক বিলাতি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধত করা হলো৷। 

'আমি অপকর্ম দ্বারা সংগৃহীত পঞ্চাশ হাজার টাকা অমুক ব্যাঙ্থে 

গচ্ছিত রাখি । এর পর শেয়ার কেনাবেচার সংবাদ সংগ্রহের 

অজুহাতে এ ব্যাঙ্কের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আলাপ জমাই | কয়েকবার 
তাদের ম্যানেজারকে স্ব-বাটীতে নিমস্ত্রণ করে [কক্টেলপার্টি] আপ্যায়িত 

করেছি । একদিন আমি বিব্রত ভাব দেখিয়ে এ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে 

বলি,-মশাই ! আমার এক নূতন পার্টনারকে জ্রিশ হাজার টাকার 

একট] চেক কেটে দিয়েছি । সেটা সে ওখানে ভাঙাতে না পারলে 

আমার বিপদ । লোকটা স্পর্শকাতর ব্য্তবাগীশ পাগল! টাইপের 
অদ্ভুত মান্য ।' আমার উত্তরে এ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভয় দিয়ে 
আমাকে জানালে যে তাতে আর অস্কবিধে কি? আমরা সবাই 

জানি হে আমাদের এই ব্যাঙ্কে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা 
অপ-২--২৫ 
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এখনও পর্ধস্ত জমা আছে । আণ্ম কর্মচারীদের বলে দেবো ষে 

তারা যেন একটুও দেরি ন1 করে তাকে এঁ টাক] দিয়ে দেয়।” আমি 

এইবার একটু আম্বস্ত ভাব দেখিয়ে পুনরায় ত্র ম্যানেজারকে অন্ুবোগ 
করে বললাম,--কিস্ত কথা হচ্ছে এই যে কোন্ কাউণ্টারে উনি যাবেন 
ভার ঠিককি? আপনাদের ওখানে তো সর্বশুদ্ধ বারোটা কাউণ্টার 

আছে। এ অদ্ভুত রাগী লোক সেখানে একটু মাত্র দেরি হলে রেগে 
প্রস্থান ত্যাগ করবে । এতে আমার যেকিক্ষতি হবে তা আপনি 

বুঝবেন না। এর সকল কাউন্টারে বহাল কর্মচারীরা আপনার 
উপদেশের অপেক্ষায় ব৷ খাতাপন্র চেকেতে একটু দেরি করলে উনি 
অনর্থ বাধাবেন। আমার এবংবিধ বিত্রত ভাব দেখে এ ব্যাঙ্কের 

ম্যানেজার দয়া পরবশ হয়ে প্রতিটি কাউন্টারে হুকুম দিলেন যে 

আমার সই করা অতো টাকার চেক পাওয়। মাত্র এক সেকেগ্ের 

মধ্যে যেন এ চেকের বাহুককে এ টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়। এর 

পরদিন সকালে 'বারোটি লোক বারোটি &ঁ অঙ্কের চেক সমেত এ 

ব্যাঙ্কের বারোটি কাউণ্টারে এসে উপঞ্থিত হয়। আমার প্রেরিত 
বারোটি সহকারী এ বারোটি কাউন্টার হতে এক সেকেগ্ডের মধ্যে 

অতো টাকা তুলে নিতে পারে। এই ভাবে প্রব্যাঙ্কে আমার জম! 

টাকার বহুগুণ বেশি টাকা আমি তুলে এ শহর হতে সরে পড়ি ।” 



ডাকঘরে অপকর্ম 

ব্যাঙ্ক ক্রুড প্রভৃতি অপকর্ম সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পোস্টাল 

বা ডাকঘর সংক্রান্ত অপরাধ সম্বদ্ধে বলা যাক। ডাকঘরে আমরা 

চুরি এবং জুয়োচুরি উভষবিধ অপরাধই সংঘটিত হ'তে দেখি। 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ডাকঘরের চোরেরা অত্যন্তূপ চতুর হয়ে 

থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্তটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। 

যুরোপে এমন অনেক ডাকঘরের অপরাধী আছে যারা পোষ্ট 
অফিসের মারফৎ একটি কাঠের ছোট বাক্স পার্শেপ ক'রে পাঠায়। 

এঁ বাক্সের উপরে তার! লিখে রাখে "সোনার গহনা, যুল্য ২৫০০০, 

টাকা” । আসলে কিন্ত এ পার্শেলে কোনও গহনা থাকে না, গহনার 

পরিবর্তে তারা কষের টুকরা পাথর ও তৎসহ একটি জীবন্ত ঈছর 
অক্সিজেন গ্যাস সহ এ বাক্সে পুরে রাখে । এর পর যথারীতি 

উপরে সীলমোহর এ'টে তার! বাক্সটি পার্শেল করে অপর আর 

এক অপরাধীর কাছে ডাকঘরের মারফৎ পাঠিয়ে দেয়। এদিকে 

ইছুরটি বাক্সবন্দি হয়ে বসবাস করতে ম্বভাবতঃই রাজি থাকে না। 

পথিমধ্যেই এ জত্তটি বাঝটি দত্ত ঘার1 ফুটা ক'রে বেমালুম বার হয়ে 

যায়। এদিকে বথাস্বানে বাক্সটি পেশীছানোয় পর বাক্সটির মধ্যে 

একটা ছিদ্র দেখা যায়। এই অবস্থাত্স বাক্সাটি প্রা হওয়ায় এ 

অপরাধীর্টি বাটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং পোস্ট অফিসের 
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নিকট পার্শেলের যুল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করে থাকে। স্বভাবতঃ 

সকলের মনে হয় যেকেবা কাহারা বাক্সটি এপ ভাবে ফুটা করে 

গহনাগুলি বার করে নিয়েছে । পোন্ট অফিসকেও বাক্সটির প্রেরককে 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্শেলের যুলয বাবদ সমস্ত টাকা খয়রাত দিতে বাধ্য 
হতে হয়। 

চৌর্য অপরাধের এই পদ্ধতিটি যে একটি অদ্ভুত পদ্ধতি তাতে 
আর কোনও সন্দেহ নেই। এদেশেও পোস্টাল পার্শেলগুলি হামেসাই 
অপহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় পোস্টাল কর্মচারীদের যোগ 

সাজসেও এই সকল চুরি সংঘটিত হয়ে থাকে । কখনও এ সকল 

কর্মচারীদের কেহ কেহ নিজেরাও টুরি করে থাকেন। কেহ কেহু 

আবার এইকপ ছোট-খাট চুরিকে “পাওনা” নামে অভিহিত করে' 
থাকেন। এই সকল কর্মচারীদের পত্বীদের প্রায়ই বলতে শুনা গেছে, 
“এই সব জিনিস উনি অফিসে পেয়ে থাকেন।” মা লক্ষ্মীর বুঝেও 
বুঝতে চান ন। যে. এইগুলি তাদের স্বামীরা অফিস হ'তে চুরি করে 

এনেছেন । কোনও কোনও রেল কর্মচারীর স্ত্রীদেরও এরূপ বলতে 

শুনা গেছে। এই সকল ছোট বড় পার্শেল পোস্ট অফিস ও ট্রিমার 

এবং রেল প্রভৃতি স্থান হতে অপহৃত হুঃয়ে থাকে। দুঃখের বিষয় 

এই সকল ভদ্রসস্তানদের এসকল দ্রব্যের প্রেরকদের শ্ত্রী-পুত্রের কথা 

একবারও মনে হয় না। এঁ একটুকরা দ্রব্য, তা যত কম মুল্যেরই হোক- 
না কেন-এ ত্রব্যটির জগ্ে তাদের স্ত্ী-পুত্রের|! কত অধীর হয়ে প্রতীক্ষা 

করে থাকে । দূরদেশ হ'তে আগত তাদের স্বামী, পুত্রের বা! প্রিয়জনের 
এ শ্বতিচিহলকল তাদের কতটা আনন্ম প্রদ্দান করতে পারে, তার 
শতাংশের একাংশও বুঝলে এ পাষান্ত দ্রব্যের জগ্কে তারা এইরূপ 

জঘন্ত চৌর্য কার্ধে কখনও লিগ্ড হতেন না। আমি এই সকল 
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ভদ্রসস্তাক্থ্্দর নিজেদের স্ত্রী-পুজ্জের ও বিদেশস্থ প্রিয়জনদের কথা স্মরণ 

করে বিষয়টি অনুধাবন করবার জন্তে অনুরোধ করি। 

“টেলিগ্রাফ সবইগ্ডিলিঙ” ডাকঘর সংক্রান্ত একটি অন্যতম অপরাধ । 

সাধারণতঃ টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারের সাহায্যে এই সকল অপরাধ 

সংঘটিত হযে থাকে। এই সকল অপরাধীরা কোনও ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্মচারী বা প্রতিনিধি ব্যবপায় সংক্রান্ত কার্ধ 

ব্যপদেশে বিদেশে যাচ্ছে কি'না তা সাবধানে খবর নেয়। এরূপ 

কোনও খবর পাওয়া মাত্র এর! এ্রব্যক্তির পিছু পিছু ধাওয়া করে 
তার গন্তব্য স্বানে এসে হাজির হয়। পথিমধ্যে [ ট্রেনের কামরায় | 

এ ব্যক্তির সহিত সংলাপ ক'রে প্রয়োজনীর তথ্যার্দিও তারা সংগ্রহ 

ক'রে নিতে ভুলে না। এর পর কথিত শহরের বা জনপদের কোনও 

দোকানে এসে তারা কিছু দব্য নগদ মূল্যে ক্রয় ক'রে এ দোকানদারকে 

এইরূপ অনুরোধ জানায়--“দেখুন! আরও কিছু ভ্রব্যা্দি আপনার 

দোকান হ'তে আমি খরিদ করতে চাই । কিন্তু মশাই, আমাদের টাকার 

একটু কম পড়ে গেছে । আমাদের কলিকাতার ফার্ষে টেলিগ্রাম 

ক'রে দিচ্ছি, আপনার এই ঠিকানাতেই তারা টাকা পাঠাবে। 

দয়া করে পিওনকে ও বিষয়ে বলে রাখবেন।” দোকানী 

দেখে লোকটি তার একটা বড় দরের খরিদ্দার। তাই তার এই 

প্রস্তাবে তারা আনন্দের সহিতই রাজি হয়ে যায়। সাধারণতঃ অমূক 

ব্যক্কিরূপে কাহাকেও কেহ রীতিমত সনাক্ত না করলে পোস্টাল 

পিওনর৷ অত টাকা কাহাকেও ডেলিভারি দেয় না। এই কারণে 
দুর্বত্বর1 & দোকানদাারর সহিত এপ ব্যবস্থা ক'রে কথিত ফার্ধের 
কর্মচারী বা এজেন্টের নাম দিয়ে তাদের ব্যবসায় কেন্তরে কোন 
এক জরুরি কার্রৈর উল্লেখ করে টাকা পাঠানোর জন্টে অনুরোধ 
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জানিয়ে তার” করে দেয়। এর পর যথারীতি এ দোকানের ঠিকানায় 

টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা এলে অপরাধীটি এ টাকা আত্মসাৎ 

করে বেমালুম সরে পড়ে থাকে । সাধারণতঃ, ব্যবসা কেন্ত্রের ব্রার 

অফিসের নাম নিয়ে মূলব্যবসায় কেন্ত্রগুলিতে এরূপ ভাবে টাকা 

পাঠানোর জ্ন্ে অস্ুরোধ করে তার' পাঠান হয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ এই সকল ঠগীরা, যে শহরে ব্যবপায় প্রতিষ্ঠানটির 

হেড অফিস থাকে সেই শহর হতে অপর এক শহরের উক্ত ব্যবসায় 

প্রতিষ্ঠানটির ব্রাঞ্চ অফিসে “তাঁর* করে জানায় “অমুক ব্যক্তি অদ্যই 

ওখানে পৌঁছাবে । তাকে এত টাকা আপনারা দিবেন ইত্যাদি |” 
বাবস্থা মত ছূর্বদল এ ছোট শহরটিতে এ সময়েই হাজির থেকে 
পূর্ব ব্যবস্থামত টাকা নিয়ে থাকে । এছাড়া প্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা 

ব1!আত্বীগবর্গের নাম নিয়ে দেশন্ক অধ্ভিভাবকদের নিকট টেলিগ্রাম 

প্রেরণ করেও ছুবৃন্তরা অর্থাদি অপহরণ করে থাকে । এই সকল 

অপকর্ধে দুর্বৃত্তগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পোস্টাল:পিওনের যোগ- 

সাজসে পোস্টঅফিপ থেকেই ণ্অর্থাদি গ্রহণ ক'রে সরে 

পড়েছে । 
কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকা জিলায় কোনও এক দুরবত্তদল এক 

অভিনব উপায়ে এইরূপ অপকার্ধ করতে পেরেছে । এরা টেলি গ্রাফ 

লাইনের ধারে একট নির্জন স্থান বেছে নিয়ে একটি টেলিগ্রাফিক 

যন্ত্র বলিয়ে--গ্র যন্ত্রের সহিত সন্মকারী টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ 

সবটিয়ে বছ জাল [ভূয়া ] টেলিগ্রাষ বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে 

পাঠিয়ে দিয়েছে । এই ছুর্ভদলের অপরাপর ব্যক্তি যথাসচদয়ে 

যথাস্থানে উপস্থিত থেকে প্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ'তে অর্থাদি গ্রহণ 

করে পরেও পড়েছে । 



ডাঁকাতি 

ডাকাতি অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্তবিধি গ্রন্থে দেওয়। 

হয়েছে । কতিপয় ব্যঞ্জি আপন স্বার্যে একটি বাটী লুঠ করলে আমরা 

তাকে ডাকাতি বলি। কিন্তুসহত্র ব্যক্তি একত্রে একশত বাটী লুঠ 
করণে তাকে আমর] ডাকাতি না বলে তাকে বলি জনবিক্ষোভ। 

কারণ এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তারা মাত্র সংখ্যার জোরে তাঁদের এই 

অপবর্ষের রাজনৈতিক বা অথনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। 

অন্ুদিকে এ প্রথমোক্ত বাঞ্তিবা শাদের সংখ্যার নগণ্যতার জন্ত এরূপ 

এক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি ব'লে তার্দেক্স আমরা বলেছি ডাকাত 

এবং তাদের & অপকণ্ণ বোধ করতে না পারায় রক্ষীকুলকে আমরা 

দায়ী করেছি । আমান্দের কেহ কেহ আবার প্রথমোকজদের প্রতিরোধ 

নাকরার জন্য এবং দ্বিতীযোক্তদের [ উৎ্পীড়ন করা হয়েছে এই 
অছিলায়] প্রতিরোধ করার জন্ত সরকারকে দায়ী করেছে । 

অপরদিকে এক রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈম্তদের অপর এক দূর্বল রাষ্্রের বিকদ্ধে 

অন্তায় অভিযানকে ডাকাতি না বলে বলা হয়েছে যুদ্ধ। নির্মমতার 

পবষয় বাদ দিল এই তিন গোষ্ঠীর মানুষই তাদের কম-বেশি 

সংখ্যান্ুযায়ী উপরোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে । যুলতঃ কিন্ত 

তাদের সমাধিত ক্ষতির হার ও উদ্দেশ্য থাকে হারাহারিরূপে একই । 

অপরাধীদ্দের সংখ্যান্ুষায়ী কোনও অপকর্ধ ডাকাতি বা রবারি 

তানির্ভর করে। রাহাজানিকে ইংরাজিতে বলা হয় রবারি এবং 

ডাকাতিকে বলা হয় ডেকয়টি। ইহাদের আইনগত পৃথক পৃথক 

ব্যাখ্যা আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় প্রবারির" সংজ্ঞা 

দেওয়া হয়েছে এইরূপ : 
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"বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন [ চ৯৫০10০1 ] দ্বারা অর্থ: 
অপহরণ করার অপর নাম রাহাজানি [ [২০১০০ ]| এই বিশেষ 

অপকার্ধে অপরাধীর! অপকর্মের উদ্দেশ্যে কিংবা অপকর্ষের সময়, 

কিংবা চুরির বামাল নিষে পলায়নের সময়, কিংবা বামালাদি নিয়ে 

পালাবার প্রচেষ্টায়, ইচ্ছাকৃত ভাবে কাহাকেও যদি অধাত হানে 

কিংবা আঘাত হানবার চেষ্ট1 করে কিংবা! এভাবে কাহারও মৃত্যু ঘটায় 

কিংবা কাহাকে বেআইনীভাবে আটক রাখে, কিংবা এমন ভাবে, 

ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে করে কেহ আশু আঘাত, মৃত্যু বা বেআইনী 

আটকের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে-এই বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি সহ- 

যোগে অর্থ বা ত্রব্য অপহরণ করলে এ অপরাধকে রাহাজানি অপরাধ 
বলা হবে।” 

রাহাজানি অপরাধের সংজ্ঞ! সম্বন্ধে বল! হ'ল । এইবার ডাকাতি 

অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা যাক। এই উভয় অপরাধের মধ্যে 

আদর্শগত কোনও প্রভেদ নেই । ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় 
এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়। হয়েছে এইরূপ £ 

“যদি কখনও পাঁচ জন বা ততোধিক বাক্তি সম্মিলিতভাবে বা 

একত্রে রাহাজানি অপকর্ম করে কিংবা উহা করার চেষ্টা করে, তা" 

হ'লে তাদেয় দ্বারা কৃত এ অপরাধকে ডাকাতি অপরাধ বলা হবে, 
এবং উক্ত অপকর্মকালীন যে সকল ব্যক্তি অকুস্বলে হাজির থাকবে বা 

উক্ত অপকর্মে সহায়তা করবে কিংবা উহার জন্ক্ে তাহারা চেষ্টা করবে, 

তাদ্দের লংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তা হলে এ্ররূপ কার্ধের জন্য 

দের প্রত্যেক ব্যক্িকেই ডাকাত বলা হবে এবং ভাদের সবার কৃত 
এ্রদ্দপ কার্ধসকলকে বল! হবে ভাকাতির কার |” 

আজও পর্যন্ত বহুদূর গ্রামে ধনীরা সর্বসমক্ষে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তি রূপে / 
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পরিচিত থাকলেও তার! পূর্বকালীন কোনও কোনও জমিদারদের মত 

ডাকাত দল পোষণ করে, কয়েক ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে এর! নিজেরাই 

ডাকাত দলের সর্দার । একমাত্র স্বপরিবারের স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে অন্য 

কেহ ঙাদের প্রকৃত পেশার বিষয় অবগত নয়। এই সম্পর্কে একটি 

সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সম্পকিত 

বক্ব্য বিষয়টি বুঝাবার জন্ত নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল। 

“আমি শহরবাসী হলেও বহু দুরে গ্রামাঞ্চলে এক 

জোতদার পরিবারের একমাত্র ষোড়শী কনার সাথে আমার 

বিবাহ হয়। এই দিন ট্রেন ফেইল করাতে বহু রাজে 

আমি ওখানকার এক গ্রামের স্টেশনে নামি । অগত্য1 অদ্ধকার রাজ্রে 

যাঠের পথ ধরে আমি একাকী অগ্রসর হই । হঠাৎ একস্কানে দশ- 

বারো জন সশস্্ ব্যক্তি আমাকে ধরে । এর! আমার সোনার বোতাম 

সমেত প্রিক্ষের শার্ট কেড়ে নেয়। এমন কি, এরা আমার সিক্ষের 

গেঞ্জি এবং শান্তিপুরী ধুতিটিও খুলে নেয়। অআশমার হাতের সোনার 

আংটি এবং হাত-ঘ্বড়িটিও এদের আমি খুলে দিই। তারপর 

ঘুরা পথে মাত্র একটা আগার ওআর [জাঙ্গিয়ার ] 
পরে শ্বশুর বাটীর খিড়কির দুয়ারে এসে ধাবা দিই। 

বাটীর ঝি বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে লজ্জায় হতভম্ব হৃয 

এবং চুপি চুপি সে আমার স্ত্রীকে সেখানে ডেকে 

আনে । আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমার হাতে ধরে ভার শয়নকক্ষে 

আনে। সেতখন এ ঘরের আলমারি হতে একটি শান্তিপূরী ধূতি 

এবং মোনার বোতাষ সমৈত পাঞ্জাবি আমাকে পরার জন্ক বার করে 

দেযর়। আমি অবাক হয়ে এ সময়ে দেখি ষেপ্রিয়তমা আমারই 
ঘপহাত সিক্কের গেঞ্জি, শান্তিপুরী ধূতি এবং পাঞ্জাবি আনাকে পরতে 
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দিলেন । আরও অবাক হয়ে আমি আমার হীরক অঙ্গুরী আমার 

স্ত্রীর অঙ্গুলীতে দেখতে পাই। এই বিষয় আমার- স্ত্রীকে আমি 

জানালে সে ভীত হয়ে পড়ে । এরূপ কোনও অবস্থার জন্ত সে প্রস্থত 

ছিল না।"সে তখন আমাকে সকল বিষয় খুলে বলে ও জানায় যে জানা- 

জানি হয়েছে বুঝলে, তার পিতা প্রাণাধিক জামাইকেও হত্যা করবে । 

এ অবস্থাতে আমি আমার স্ত্রী হাতে ধরে গোপনে এ গৃহ ত্যাগ 

করে ভোর রাত্রে এক ক্রোশ দূরে এক থানাতে আসি। সেখানে 
এজাহার দিতে গিয়ে দেখি, থানার এ এজাহার-লিখিয়ে বাবুর হাতে 

আমারই সেই কেড়ে নেওয়া! হাত-ঘড়িটা বাধা রয়েছে। এর পর 
সেখানে কোনও এজাহার না লিখিয়ে আমি দুরের এক রেল স্টেশ্মনে 
পৌছাই। সেখান থেকে বিপরীতমুখী এক ট্রেনে উঠে ওদের 

এলাকার বাইরে যাই । কারণ, আমার স্ত্রীর সন্দেহ যে, জানতে 

পারলে আমার শ্বশুর আমাদের উভয়ের নামে থানাতে মিথ্যা করে 

চুরির উল্টা অভিযোগ করবে । এই অবস্থাতে আমাদের উভয়ের এ 
থানাতে হাজতবাসী হওয়াও অপস্ভব নয়। পরে আমি জানতে 

পারি যে শ্বশুরের অন্তত্র আরও বহু পত্বী ও উপপত্বী থাকাতে তাঁর 

বিশেষ কোনও এক সম্ভানের প্রতি তার খুব বেশি মাষা নেই। 

তদুপরি সমগ্র দলের ধরা পড়ার ভয়ে সেখানে তাদের আত্মরক্ষার 

প্রশ্নই সর্বাগ্রে দেখা দেবে । এর ফলে তাদের এ অনিচ্ছাকত ভূলের 

মাশুল আমাকে দিতে হবে । এর পর হতে আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই 

আর এ ডাকাত শ্বশুরের গৃছে পদার্পণ করি নি।” 

পুর্যকালে এমন বছ নামকরা ডাকাতে মাঠি ও ঠোড়ের ভূই-এর 

কাহিনী শুনা গিয়েছে । এ সকল স্থানে রাত্রে দল ন! বেঁধে লোকে 

পথ চলতেন না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সাহেবের আর্দাঙগী 
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বেয়ার] খানসামা! এবং ধনী ব্যক্তিদের দ্বারবান ও চাপরাশী ছুটি 
নিয়ে এ ছুটির সময়ে ঠগী ডাকাতদের সাথে ডাকাতি করতো। পূর্ব 
কালের যন জমিদার ডাকাতির অর্থে জমিদারী কিনেছে এবং পরে 

তা বহু গুণে বধিত করেছে । এ সম্বদ্ধে এপ এক জমিদার বংশের 

সস্ভানের বিবুতি নিয়ে উদ্ধত কর। হলো । 

“আমাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী বিনষ্ট হলেও তার শেষ চিন্ধ স্বরূপ 

দুর্গের মত আমাদের সাবেকী বৃহৎ প্রাসাদের তখনও কিছুটা, অভগ্ন 

ছিল। এই সময একটি হলের মেঝেটি সংস্কার কবতে গিয়ে আমরা তার 

নীচে একটি বিরাট গুপ্ত কক্ষ আবিফার করি। সেখানে রাশিরাশি 
নরকঙ্কাল দেখে আমি অবাক হই। এর পর একদিন ঘাগানের 

গাছ কেটে তার তলাতে অন্থরূপ নরকঙ্কাল আবিফার করি। এখানে 

বুঝা যায় যে মাটির তলাতে মৃতদেহ রেখে উপরে গাছ পুণ্তা হষে- 

ছিল। আমাদের ভাইয়েদের মধ্যে কেন যে মাথায় অযথ খুন চাপে 

এবং আমাদের মন কেন যে অপরাখমূর্খী হয় তা আমরা 

আমাদের বাটীতে এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের পর বুঝতে পারি 

পেশাদারী ডাকাতরা অহেতুক ভাবে জীবনহানির কারণ 

ঘটাতো না। কিন্ত আধুনিক ডাকাত দল অযথা বহু প্রাণহানির কারণ 

ঘটায়। এর কারণ এসকল ডাকাতর] সকলেই প্রাথমিক অপরাধী । 

এদের মধ্যে ্বাবিক দৌর্ল্য এবং অনভ্যাসের কারণেই ইহা! টে 

থাকে । এই সকল ডাকাতদের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! সহ 

তাদেরকে সদ্দুপরদেশ ও পুনর্বাসন দ্বারা নিরাময় করা সন্ত । পূর্ব 

কালে বহু স্বাধীন জঙ্গিদারদের ডাকাত পোষপের রাজনৈতিক 

কারণও ছিল। পাঠান, মুঘোল এবং হিটিশকে এ'র। বিদেশী জবর- 
দখলকারী মনে করতেন। হিচ্ছু রাজার কেহ কেহ পরাস্ত হলেও 
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এদের সৈগ্তদল বশ্যতা স্বীকার না! করে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে 
এই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করতো । এদের কোনও কোনও 

দল পরে সাধারণ ডাকাতদের সাথে একত্রে তারের ভরণ-পোষণের 

জন্য সামন্ত রাজ] তথা জমিদারদের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে 
সাধারণ ভাবে ভারা লুঠপাট করতো। সেই সময় এ সকল বিদেশ 
শাসকদের অত্যাচার চরমে উঠলে জমিদ্বাররা আত্মরক্ষার্থে এই গেরিলা 

সৈম্তের ,সমতুল স্থানীয় ডাকাতদেরকে এ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধা- 

চরণে নিযুক্ত করতো । এইভাবে ওদের সমর-শক্তি অন্যথথ বিক্ষিপ্ত করে 

এরা প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষা করেছে । এই সকল বিদেশী শাসকগণ 
এ সকল জমিদারদের সাহায্যে এই সকল দেশপ্রেমিক ডাকাতদের 

নিবারণ করতে সমর্থ হতেন । এই জন্য মোসলেম এবং ব্রিটিশ শাসক 

[ প্রথমাবন্থাতে ] হিন্দু জমিদারদের অতি আবশ্যকীয় সহায় সম্বল 
যনে করতেন। এই কারণে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে হিন্দু জমিদারদের 

আধিক্য দেখি । ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির বহু তৎকালীন ডেস্প্যাচে 
দেখা যায় যে ডাকতরা এ সময় প্রজাদের কাছে খাজন৷ পর্ধস্ত 

আদায় করতেন। পরাধীন ভারতের শহ্রাঞ্চগুলি বিদেশী 
শাসকদের কবলিত হলেও দুর গ্রামাঞ্চগ এদের শৌর্ধ বীর্ধে 
স্বাধীনতা ভোগ করতো । এ সম্বন্ধে পুস্তকের অন্ত খণ্ডে পুলিশী 

[ প্রাচীন ] বর্মকত্য শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাপসহ আলোচনা করেছি। 
এই শাসকগণ মাত্র জযিদারদের মাধ্যমে এদের সাথে আলাপ- 

আলোচনাতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এই সকল আদর্শ প্রণোদিত 

দেশপ্রেমিক পুর্বকালীন সেনাদলের অধঃপতিত বংশধর ভাকাতদের 

অবনুধ্ির পর বহু অপরাধপ্রবণ নিষ্ঠুর আদর্শহীন স্বার্থা্ধ ডাকাভ- 

দলে সারা ভারতবর্ধ ছেয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের ' বু গ্ছানে এই 
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ধরনের ছুর্বস্ত বেপরোয়া ডাকাতদল আজও দেখা যায়। কিন্ত পূর্ব 

অভ্যাস ও সংস্কারের কারণে জনসাধারণের বহু ব্যক্তি আজও এদের 

স্বণা করে না, বরং তার] এই সব ছূর্ব-স্তদের বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা 

করে। কোনও গৃহস্থ ঘাটীর কেহ ডাকাত বা সন্ব্যাপী হলে তার! 
সমাজে আজও শ্রদ্ধেয় । এই এঁতিহামিক মনোজট্ তথা! কমপ্লেক্স হতে 
বাকৃপ্রয়োগ [সাজেশসন ] দ্বার প্রথমে এ স্থানের জনদাধারপকে 
মুক্ত করতে হবে। মহাপুরুষ বিনোব ভাবে স্থানীয় জনতাকে 

ইহা না বুঝিয়ে সমাজ হতে উদ্ভূত ডাকাতদের শোধন করতে যান । 
আমার মতে এই জন্য এই বিষয়ে তিনি অসফল হয়েছেন । 

অধুনা ডাকাতর! তাদের পূর্বতন এঁতিহা ত্যাগ করেছে । এখন 
তাদের ডাকাত না ব'লে সশস্ত্র গুণ্ডা বলা উচিত। এখন কাহাকেও 

বা নারীর লোভে ডাকাতদলে ভতি করা হয়। এই জন্য এরূপ বনু. 

অপকার্ষে বলাৎকার [ 2.৮ ] অপকার্ধয সমাধা হতে দেখা 

যায়। প্রকৃত শৌরধেবের অধিকারী পুঝেকার অভিজাত ডাকাত 
সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত। এখন সবলের ভক্ত এবং ছবর্লের যম 

রূপ জঘন্ত অপরাধী ডাকাতদলের আধিক্য। এর! রক্ষী ও সান্ত্রীদের 

সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যায়। কেহ সামান্ত আহত হলে এর ধর1 পড়ার 

ভয়ে পলায়ন করে। এদের সংখ্যা দেখে ভীত না হয়ে একজনকে 

সামান্ত আহত করলেও সুফল ফলে । 

পূব গভীর নিশীথে এরা গ্রামের প্রান্তদেশে কোনও গৃহে 

আগুন লাগিয়ে দিত। গৃহস্থের চিৎকারে গ্রাম শুদ্ধ লোক এ আগুন 

নিভাতে যেত। এই ত্থযোগে ভাকাতর! গ্রামে অন্ত প্রান্তে নিধধারিত 
গৃহে ডাকাতি করেছে । এর] অপকর্মের স্থববিধার্ধে বন্ধ গুচচর নিয়োগও 

করেছে। 
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এই রাহাজানি এবং ডাকাতি অপরাধ এদেশের প্রাচীন অপরাধ- 

সফুহের মধ্যে অন্তম অপরাধ | ডাকাতি এবং রাহাজানি জলে ও 
স্থলে, এই উভদ্য স্কানেই হয়েখাকে। পশ্চিমবঙ্গে [ভ্্রাই ডিসট্রিক্. ] 
সাধারণতঃ লোকে নান্প কার্ব্যপদেশে স্বলপথে যাতায়াত করে 

থাকে । এজ্ন্তে এই অঞ্চলে এই সকল অপরাধ স্বলেই সংঘটিত হয়ে 

থাকে। কিন্ত পূর্ববঙ্গের ন্যায় নরদ্দীবল জল প্রদেশে [ ৬০1 

[01517০0] সাধারণতঃ লোকে জলপথেই অধিক যাঁভায়াত করে 

থাকে। এই জন্টে এই সকল অপরাধ এই প্রদেশে জলপথে সংঘটিত 

হয। প্রথমে জলপথের অপকর্ণ সপ্বন্ধেই বলা যাক। এই সকল 

জলদক্ারা প্রাচীনকালে ডাকাতির উদ্দেশ্যে দ্রুতগামী ছিপ. [বিশ- 

জিশ দীাড়ের লম্বা সরু নৌক! ] ব্যবহার করত। অনেকগুলি দা 
সংযুক্ত থাকায় এই সকল হালকা জলযান সকল হু ব্যক্তিকে অতি 
দ্র বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষষম। সরকার বাহাছরের প্রচেষ্টায় 
এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ জলদন্ার দলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে ; 
'অধুনাকালে এদেশে তাদের কোনওরপ সন্ধান আর মিলে না। 
আজকালকার জলদস্থ্যরা সাধারণতঃ যাক্্রী নৌকাতে ক'রে বড বড় 
নদীতে ডাকাতি করে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কাছাকাছি 

কোনও যাক্ী নৌকা দেখলে, & নৌকার যাত্রীদের .অন্থরোধ জানিয়ে 
বলে-”একটু আগুন দেবে গো!” এয পর আগুন নেবার অছিপায় 

এর! এদের নৌকাটি যাত্রী নৌকার পার্থে এনে সালে খঁ নৌকাটিকে 
আক্রমণ করতে থাকে । এদেশে “বিজন?” নাঁষক শ্বাবশ্ছ্বৃত্ত জাতিয় 
জলদ্যরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পদ্মা বক্ষে কাজও ডাকাতি করে 
থাকে। এই সকল কারণে দয়াপরবশ হ'য়ে মহাঁজনী, গহনার বা 
যাত্রী নৌকাপ্ম লোফেদের “আগুন বা ভামাক দেবার জঙ্গে* কখন 
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তাদের নৌকা দাড় করান উচিত নয়, বরং “আগুন দেবে গো বা 
তামুক দেবে গো” প্রভৃতি বচন শ্ুন1 মাত্র তাদের শৌকাটিকে বহুদূরে 
সরিয়ে নেওয়া উচিত। এই সকল জলদস্থ্যদের মধ্যে স্বভাব-দুর্বপ্তজাতীয় 
সন্দার এবং গায়না দল অন্যতম । এই সকল জজদহ্যর1! নৌকায় 

ঘুরে বেড়ায় এবং মৎম্য শিকার ক'রে আহার সংগ্রহ ক'রে থাকে। 

এই সব দস্থ্যদল কতদূর ভীষণ প্রক্কতির হয়ে থাকে তা নিয়ের বিবৃতিটি 

পড়লে বুঝা যাবে। | 
“দ্যদূলের অবস্থিতির সংবাদটি পাওয়া] মাত্র আমরা নদীর 

মোহানার দিকে আমাদের নৌকাটি চালিয়ে দিলাম। সামান্য দূর 
অগ্রসর হয়ে আমরা দস্থ্যদলের নৌকাটি দেখতে পাই। এ নৌকাটিতে 

চার বা পাঁচ ব্যক্তি সড়কি হাতে দ্াড়িয়েছিল। আমাদের আগমনের 

প্রত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া মাত্র এদের একজন হ্স্কার দিয়ে বলে 

উঠল, আয দেহি কেডা তুই। দশ হাত জলের তলে মাছ রয, এ 

মাছকেই গাধিষে তুলছি । তোকে তো হালা দেখা যায়। তোকে 

তো আমরা গাথমুই। যুক্তি যে অকাট্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

এদের এই হুঙ্কার স্বভাবতঃই আমি ভড়কে গিষেছিলাম। কিন্তু তা 

মাত্র ক্ষণিকের জন্যে |” 

প্রাচীনকালে রাজারাজড়া, নবাব এবং জমিদারের অনেকেই 

যুদ্ধাদদি কার্ধে ব! জমি দখলের জন্যে এই সকল জলবাসীদের প্রায়ই 

সাহায্য নিতেন। এ সকল জমিদার বা রাজবংশের পতনের পর কিছু- 
কালযাবৎ এই সকল দল কেবলমাজ্র দস্থ্যবৃত্তির ঘ্বারাই জীবিকা নির্বাহ 
করতে বাধ্য হয়। 

এই জলদন্থ্যদের ন্যায় স্থলদহ্যরাও পূর্বকালে এদেশে অত্যনতবপ 

প্রবল ছিল। স্থলবিশেষে এদের দলপতি রাজার গ্ভায়ই সমাদর 
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বা সন্মান পেয়েছে । প্রবকালে জমিদাররা এদের বাধষিক কর পথস্ত 

দিতে বাধ্য হয়েছেন | বুটিশাধীন ভারতের প্রথম দিকটাতেও এদের 

কম প্রতাপ ছিল না। শুনা গেছে বর্তমান কালের কোনও কোনও 

নামজাদা জমিদারবংশের পৃবপুরুষরা পর্যন্ত ডাকাত ছিলেন। এই 

সকল ডাকাতের! ডাকাতি করলেও গরিবদের সম্পত্তি এরা কমই 

অপহরণ করতেন । এদের লক্ষ্য সব্দাই থাকতো বড় বড় জমিদার- 

বাড়ি বা মহাজনদের গদির দিকে । এদের একমাত্র বুলি ছিল, 

“মারি তো গণ্ডার, নুঠি ত ভাগ্ডার।” ভাগ্ার শব্দটি দ্বারা ট্রেজারি 
বা রাজভাগার বুঝায়। এই লকল প্রচলিত কিংবদন্তী বা চলতি 

কথা হ'তে তংকালীন ডাকাতদের আশা-আকাজ্ষা৷ সম্বন্ধে অনেক 

কিছু জানা যায়। এদের কেহ কেহ ধনী লোকের অর্থ লুটে 

এনে ঢোল সর ক'রে গরিবদের অর্থ দান করেছেন--এদেশের 

ডাকাতদের সন্ধে এইরূপ অনেক কাহিনীও শুনা গেছে। এদের 
প্রতি দেশের দরিত্র জনসাধারণের সহানুতৃতি থাকায় এদের ধৃতিকরণ 

বা গ্রেপ্তার কর! প্রাচীনকালে অত্যন্তরূরপ ছুঃলাধ্য ছিল। কাল- 

ক্রমে ব্রিটিশ শাসন এদেশে কায়েমী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 

সকঙগ ডাকাত দলও নিঃশেধিত হয়েছে । পুবর্কালের ডাকাতি 

সম্বন্ধে অশীতিবর্ষ বয়ক্ক/' এক ঠাকুরমাতার নিকট আমি এইরূপ এক 

কাহিনী শুনেছিলাম। 

«৭৫ বৎসর পৃবে: তোদের এই বাড়িতে যখন আমি বৌ হঙকে 
আসি, তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ। সেদিন তোদের বার-মহলের 
দেউড়ির পাশের পঁচিলটা ত্রর্ূপভাবেই আমি ভাঙা পড়ে থাকতে 

গেখেছি। ফেমন ক'রে অত উচু পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছিল, সেই 
সপ্বন্ধে আমি আমার শাউড়ীর কাছে গল্প গুনেছিলাম। আমি 
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তখনও একটি ছোট্ট মেয়ে, তাই তিনি তার নাতি-নাতনীদের সঙ্গে 

আমাকেও কত সত্যিকারের গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। তার 

কাছে শুন! (সই গল্পটা তোদের বলে যাচ্ছি, শুনে যাঁ_ 

হঠাৎ একদিন এক ঝণাকড়া-ছুলো কপালে লিছুর মাথা, বেঁটে 
কালো &্োতকা গোছের লোক ভূজিপত্রের উপর লেখা এক 

টুকরা চিরকুট-পত্জ এনে কর্তামশাই-এর হাতে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম 
জানাল । পত্রথানিতে এইবূপ লেখ! ছিল--খএবার হতে প্রতি বংসর 

কালীপৃজার রাত্রে আপনার বাড়িভে আমার লোক ধর্ণা দেবে । 
আশ করি বাৎসরিক দেয় সিধা এবং পাঁচকুড়ি টেকা পাঠিয়ে 

বাধিত হবেন | তা না] হলে বাধ্য হয়ে তা আদায় করতে আমি নিজেই 

আমসব। রতনপুরের বড়তরফদের দুর্দশার কথা স্মরণ করে ইহা অন্যথা 

করবেন না, ইত্যাদ্দি। এইবপ ভীতিপ্রদর্শনে কিছুমান্রর বিচলিত 

না হয়ে তেন! কর্তামশাই ] তার তাবেদার কয়েকজন বাছা বাছ। 

লাঠিয়ালকে মহাল থেকে আনিয়ে নিয়ে দেউড়িতে এনে জমা 

করলেন। এর পর কয়েকদিন পরেই এলো সেই কালীপুজার 
অমানিশি | মধ্যরাত্রের মহাপূজা সবে মাত্র সমাপন হয়েছে। 

আমর! যে যার ঘ্বরে এসে শয়নের উপক্রম করছি। এমনি সময় 

একটা 'বিকট শবে আমর] চমকে উঠলাম । দূর হ'তে একটা বীভৎস 

আওয়াজ আসছিল, 'রেরে রে-এ'। জানাল। খুলে সভয়ে আমি 

চেয়ে(দখলাম। বাইরের পাচিলের ওপারে তখন মশালের আগুনের 
গাতি লেগে গেছে । প্রায় আশিজন ডাকাত যশাল, সড়কি ও 

তরোয়াল হাতে 'রে রে রে" শবে এগিয়ে আসছে । ব্যাপার বেগতিক 

বুঝে আমর! অদার মহলের ঘ্িতলের উপরকার চাপা সিড়িট বন্ধ 
করে দিই। আর গহনাপজআ যা কিছু চোরকুঠরীটার মধ্যে, আমরা 

অপ-২--২৬ 
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লুকিয়ে ফেলতে থাকি । এ যেচিলের ছাদটা--তোরা আজ যা দেখ- 

ছিস, ওর ওপরেও আর একটা ঘর ছিল। সেবারের আশ্বিনের ঝড়ে 

সেটা পড়ে গিয়েছে । ওটা দেখতে ছিল ঠিক একটা উচু মিনারের মত। 
শুনেছি ওর ওপর দাঁড়ালে নাকি গঙ্গ। পর্যন্ত দেখ! যেত। আমাদের 

তীরন্দাজরা এ মিনারের উপর উঠে তীর আর গুলতি ছুড়ে ডাকাতদের 

বাধা দিতে থাকে । ওদিকে আমাদের বিখস্ত লাঠিয়ালরাও নীচের 

উঠানে যুদ্ধার্থে প্রস্তত হয়েছে । এমন সময় ঢেশকিকলের সাহায্যে 

দেউডির পাশের অত উচু পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ডাকাতরা! বার- 
বাড়িতে ঢুকে পড়ল । চিলের ত্ঘরে রাখ] বাকা বাকা মরচে ধরা ভারি 

তরোয়ালগুলে] দেখেছিস। ্রগুলোই হাতে করে বাড়ির ছেলেরাও 

সেদিন ধুদ্ধাথে প্রস্তত। ছাদের আলিসার ধারে দাড়িয়ে আমার 

স্বশুরমশাই তখন শি ঘু'কে অদূরের বাদ্দীপাড়ার প্রজাদের এই 
ডাকাত পড়ার সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন । ওদিকে কাছারীর একজন 

সওয়ার রওন। হয়ে গেছে সদরের তশীলদার ও তার বরকন্দাজদের 

খবর দিতে । কিন্তু এত কাণ্ড করেও ডাকাতদের কেউ আটকে রাখতে 

পারে নি। ছুচারটা হত্যাকাণ্ড সমাধা! করে তারা অন্দর মহলের ণ 

বাকা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে দিল। বীকা সিড়ির . 
উপরকার চাতালের উপর বস্তা দশেক সরষে রাখা ছিল। আমার 

দিদিশ্বাশুড়ী ছুটে এসে সেই বস্তা বস্তা সরষে সি'ড়ির উপর ঢেলে 
দিতে লাগলেন। হছড় হুড় করে সরষে নীচে গড়িয়ে পড়ছিল | এই 

সরষের উপর প৷। পড়ায় ডাকাতদের সব কয়জনই পা হুড়কে একে- 

একে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে আহত হল। ইতিমধ্যে হৈচৈ 

করতে করতে এবং কালীষায়ী কী জয়” বলে বাধ্দীপাড়ার ছুশে! ঘরু 

গুজাও দা-কুডুপ ও সড়কি নিয়ে হাজির। শুনেছি গৌরে বেছে 
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ডাকাতদের জীবনের সেই প্রথম পরাজয় । আমাদের মেয়ে-পুরুষের 

সমবেত সাহস ও বীরত্বই সেইদিন আমাদের মান ও প্রাণ বাচাতে 

পেরেছিল । আমার দিদ্দিশাউড়ীর সাহসের কথা শুনে তোরা অবাক 

হচ্ছিস্, না? সেকালের মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্তে এইরূপ সাহস 

প্রায়ই দেখাতে হোত। এই সেদ্দিনও আমার শ্বশুরের এক বুড়ী বি 

চোরকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ঘরের মশারির চারটে খুষ্ট তাড়াতাড়ি 

ছিড়ে ফেলে, মশারিটা চোরের ঘাড়ে জালের মত কয়ে চেপে' 

দিয়ে তার উপর উঠে সে নিজে চেপে বসেছিল। চেঁচামেচি 

শুনে ি-এর ঘরে এসে দেখি চোরট। দম বদ্ধ হয়ে আধমরার 

মত হয়েশুয়েরয়েছে। এমন কি তার নড়বার শক্তি পর্যন্ত ছিল 

না।” 

শুন! গেছে, পূর্বকালের ডাকাতর। নিম্নশ্রেণীর হলেও অত্যস্তরূপ 

কালীভক্ত ছিল। ডাকাতির জন্তে বহির্গত হবার পুর্বে এরা কালী 
পূজা করে তবে বেরুত। এদের কোনও কোনও দল এই পুজায় 

নরবলিও দিয়েছে । অনেকের মতে যুদ্ধব-বন্দীদের ধরে এনে বলি 

দেওয়ার পদ্ধতি হতেই এই নরবলির সৃষ্টি হয় । এই নরবলি সম্বন্ধে 
| এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে আমি একটি গল্প শুনেছিলাম। এ 

ভদ্রলোকটি আবার তার ছোটবেলায় অপর এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের 

মুখে ত্র গল্পটি শুনেছিলেন। গল্পটি এ ভদ্রলোকের ছোটদাছুর জীবনের 

একটি কাহিনী অবলম্বনে বল] হয়েছে। বিবৃতির আকারে উক্ত 

গল্পটি নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল । 

“& সময়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে ভারতের দুরবী তীর্ঘস্থানগুলিতে 

আমরা যাতায়াত করভাষ। কাশী হতে ফিরতি মুখে আমরা 
গঙ্গার এক পাড়ে এলে বিশ্রাম করছিলাম। পড়শীর! আমাকেই 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৪০৪ 

কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনবার জন্তে অন্থরোধ জানায়। আমি জঙ্গলের 
মধ্যে কিছুটা ছুর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় জন চার-পাঁচ 

ষগ্ডামার্কা লোক আমাকে ধরে ফেলে । তারা আমার মুখ ও হাত 
গামছ! দিয়ে বেঁধে ফেলে চেংদুোল! করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে 

গুরু ক'রে দেয়। এর পর তারা একট! প্রকাণ্ড পুফরিণীর পাড়ে এনে 

আমাকে ধপাস করে নামিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা 

কালীমুতি। এ ভীমা করাল মৃতির লক্লকে আধ হাত লম্বা জিভ। 
মসীঘন নগ্র হাতে তাঁর সত্যকার একটা কাতান । এরা যে আমাকে 

মায়ের কাছে বলি দিতে এনেছে তা বুঝতে আমার বাকি থাকে 

নি। আশেপাশে চেটাই পেতে প্রায় জন ষাটক লোক বসে 

বসে তামুক থাচ্ছিল। অছুরে হাড়কাঠ আর তার পাশে রাখা মাজা 
তোল। খাঁড়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি শিউরে উঠছিলাম। এর 

পর রাত্রি ছইটার সময় পূজার পর এদের জন দুই লোকে আমার 

বাধন খুলে দিয়ে হাত ধরে আমাকে পুকুর পাড়ে ক্নান করাবার 
জন্যে নিয়ে এলো। এদের একজন আমাকে টেনে নিয়ে জলেও 

নেমে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে আমার উত্তমরূপ ডুব সশতার জানা 
ছিল। আমার বুকের জোর ও দমও ছিল অসম্ভব। ডুব দিবার, 
অছিলায় ডুব মেরে এক ডুবে আমি পুকুরের এপারে এসে অন্ধকারে” 

গা ঢাকা দিয়ে একটা বড় গাছের মগডালে উঠে নিঃসাড়ে বসে 

'থাকি। ডাকাঙরা মশাল জেলে বনে বাদাড়ে আমাকে অনেক 

'খোজাখুজি করে শেষে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যায়। ইত্যবসরে আঙি 

চুপি চুপি নেষে এসে পা টিপে টিপে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে পরে 
একদৌড়ে গঙ্গার ধারে এসে আমাদের নৌকাটায় উঠে পড়ি। মা 
কালীরই দয়ায় সে যাত্রা আমার প্রাণটি কোনক্রষে বেঁচে গিয়েছিল |, 
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তাই তোমাদের.এই গল্পটাও শুনাতে পারলাম । নইলে বন্ধুদের সকলে 

মনে করত আমাকে বাঘেই নিয়ে ণেছে। 
এইরূপ কাপালিক ডাকাতের কাহিনী বাঙলার ঘরে রে শুনা 

যায়। জানি নাএর মধ্যে কতটা সত্য আছে। তবে জনপ্রবাদ 

মাত্রকেই অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়।! অন্চিত। কারুর দেহে 

ক্ষত থাকলে খু'ত আছে বলে বন্দীকে বলি ন। দিয়ে এর! ছেড়ে দিন্। 

এ যুগেও কোনও কোনও ডাকাত দলের মধ্যে অত্যস্তরপ কালীভাক্ক 

দেখা গেছে। ভা এতিহাসিক সত্য বিধায় উহা! অস্বীকার করবার 

উপায় নেই। 
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প্রাক্তনকালের জলদহ্থ্যগণ দ্রুত গমনাগমনের জন্তে যেমন ছিপ- 

নৌকা ব্যবহার করত, স্থলদন্থ্যরা তেমনি ভ্রুত গমনাগমনের জন্তে 

একপ্রকার “রণ-পা” ব্যবহার করতো । এই রণ অর্থে এখানে যুদ্ধ 

বুঝায়। রণ-প] ছুই খণ্ড লম্বা পাতা বাশ দিয়ে তৈরি হয়। এই 

বাশের মধ্যস্থলে একটা করে গাইট থাকে । এই গাঁইট ছুইটিতে প। 

দিয়ে অনেক উপরে উঠে ডাকাতর! এই রণ-পার সাহায্যে ঘণ্টায় 

১২ মাইল বেগে ধাবিত হ'তে পারত। এই রণ-পার সাহায্যে এরা 

সদলে খাল, বিল, মাঠ, ধেনে! জমি ও কাশবন ভেদ করে অতি দ্রুত 

অভ্তধণশান হ'তে সক্ষম ছিল। এট রণ পা সম্বলিত ডাকাতদের 

চলবার সময় মনে হত যেন বড় বড় দৈত্য বিরাট বিরাট লম্ব! পায়ের 

সাহায্যে চলতে শুরু করেছে । এই রণ-পা ব্যবহার অত্যন্তবর্ূপ 

অভ্যাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে । ফিন্্ জাতি ব্যতীত যেমন অন্ত কোনও 

জাতি বরফের উপর “ক্কিই” ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, ভাঞতবর্ষে 

বাঙ্গালী ছাড় এই রণপাও তেমনি অন্ত কেহ অন্রূপ ভাবে 

ব্যবহার করতে পারে নি। এই রণ-পা ব্যবহারে দক্ষ স্থশিক্ষিত 

ডাকাতদের এ যুগের মেকানাইজড, টু*ধ.পর সহিত তুলন। করা চলে। 

বাঙ্গালী রাজাদের আমলে সৈন্ত-সামত্তরা গতির কারণে এই রণ-পা 
ব্যবহার করত। এই কারণে এই কৃত্রিম পাকে রণ-পা বলা হয়। 

প্রাচীন ভারতেও রাজাদের যুদ্ধের রীতি ছিল কশুকটা এইরপ। 

প্রথমে [প্রথম লাইনে ] অধুনাকালের বুহৎ বৃহৎ ট্যাস্কের তায় বর্মাবৃত 

হৃস্তীচয়ু তার্দের বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে হুড়মুড় করে সকল বাধা- 
বিপভি চুরমার করে দিয়ে পররাজ্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলত এবং 

এই জীবন্ত ট্যাঙ্কবাহিনীর পিছন পিছন ছুটে চলত যুদ্ধ রথ ও অশ্ব- 
বাহিনী। আধুনিক মোটরবাহিনীর সাথে উহার তুলনা করা হয়। 
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কিন্তু এই যুদ্বরীতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কঠিন ভূমি ও পার্বত্য 

অঞ্চলে কাধ্যকরী হলেও বাঙ্গালার স্থলপথ বিহীন ভূমি এবং জলা! 

মাঠ-ঘাটগু'লতে এইরূপ যুদ্ধপন্কতি একেবারে অচল ছিল। এই 

কারণে এদেশে রাজারাজড়ার সৈন্বাহিনীকে ভ্রুত গমনাগমনের জন্তে 

জলপথে ছিপ-নৌকা এবং স্থলপথে এই রণ-পা'র সাহায্য নিতে হ'ত। 

এক কথায় এই রণ-পা পদ্ধতি বাঙ্গালী যোগ্ধাদের এক নিজন্ব জিনিল। 

বল। বাহুল্য, বড় বড় রাজবংশের পতনের পর--ত্বাদেরই সৈন্ধগণ 

বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বকালে এই সকল ডাকাতদল গড়ে তুলেছিগপ। এই 
রণপা শবটি এবং ডাকাতদল দ্বারা উহার একচেটিয়! 

ব্যবহার ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে । ৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রত যোগ 
মান্থষেব চিত্রটি হতে রণ-পা সম্বন্ধে সম্যকদূপ ধারণ! কর। 

যাবে। 

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, ব্রির্টশ শাসনের প্রারস্তকালে যে 

সকল ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল জমি- 

দারদের বরখাস্ত করা বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ | পাঠন রাজত্বের 

সময় এই সকল জমিদার আত্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে 

স্বাধীন ছিলেন। এই কারণে বংশপরম্পরায় তাদের এই সকল 

বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল বংশকে জমি দানকরে স্বরাজ্যে বসবাস 

করাতে হ'ত। বংশপরম্পরাধ এদের পেশাই ছিল জমিদারদের হয়ে 

লড়াই করা । মোগল শাসনকালে জমিদারদের আভ্যন্তরিক ক্ষমতা 

সামান্ত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হলেও এই সকল লড়াকুদের নিজ 
প্রয়োজনে তার] বহুকাল পর্ধস্ত ভরণপাষণ করে এসেছেন । ইংরাজ 

শাননকালেও কিছুকাল যাবৎ এই সরল জমিদারদের হাতেই দেশের 

পুলিশের [শাস্তিরক্ষার ] ভারন্তন্ত ছিপ। এরপর যথারীতি পুলিশ 



অপরাধ-বিজ্ঞান ৪০৮ 

ও শাসন বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর জমিদারদের নিকট এদের 

কোনও প্রয়োজন থাকে নি। এই সকল বরখাস্ত লাঠিয়ালদের 

অনেকেই জীবিক! নির্বাহের জন্তে তৎকালীন ডাকাতদের সর্দারদের 

নিকট কর্মে বহাল হ'তে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে এই সময় 

বাঙ্গালার জেলায় জেলায় অনেকগুলি দুরধর্ধ ডাকাতদল সংগঠিত 
হয়েছিল। আজকাল কোনও কোনও স্বভাব-দুবুত্ত জাতীয় ডাকাতর। 

যে এই সকল যোদ্ধবংশেরই অযোগ্য [ অধঃপতিত ] বংশধর তা 

নিঃসন্দেহে বল] চলে। দৃষ্টান্তত্বর্ূপ বাঙলার বাগ্দী জাতির কথ1 বল] চলে। 

এই বাগ্দী জাতির কয়েকটি শাখাকে অধুনাকালে তাদের আক্রমণাত্মক 

স্বভাবের জন্যে স্বভাবছ্বৃত্ত জাতির [ 07101781 10765 ] অন্তভূ্তি 
করা হয়েছে । এই বাগ্দীজাতি একদ সমর ব্যবসায়ী জাতি সকলের 

মধ্যে অন্ততম ছিল। মারাঠাদ্দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙ্গালার 

নবাব আলীবদর্খ খান তার পরিবারবর্গকে নিরাপত্তার জন্তে যে সময় 
নাটোর রাজপরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময় 

অধণ্ঘাধীন নাটোর সরকারের অধীন সেনাবাহিনী পশ্চিমবঙ্গের 

বঙ্দী সৈন্য এবং বিহারের ভোজপুরী সৈন্য দ্বার গঠিত ছিল ॥ 

এই বাগ্দী জাতীয় সৈন্যদের উপর অত্যন্তরূপ আস্থ। থাকার কারণেই 

নবাব আলীবদী' খান এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। বিষুণপুরের 
বাঙদী সৈন্যদের বীরত্ব এতিহাসিক যাত্রই অবগত আছেন। এইরূপ 

সৈম্ভের সাহায্যে বিষুপুর বহুদিন পরন্ত তার স্বাধীনতা রক্ষ! করতে 

পেরেছে । বিষুণপুরের বিখ্যাত কামান সকল এই বাগ্দী সৈম্ত দ্বারাই 
পরিচালিত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বাগ জাতীয় লোকদেরই 

কোনও কোনও দল পরবর্তীকালে ডাকাত দলে পরিণত হয়েছিল । 

আবহমানকাল ধরে অজিত যুদ্ধম্প,হা! এয়া আজও বোধ হয় ত্যাগ 
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করতে পারে নি, তাই এতদিনের চেষ্টাতেও এই সকল স্বভাব-ছূর্ৃ্ত 

জাতির স্বভাব বদলান যায় নি। 

[ ইহার অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধশী স্বভাব- 
দুবৃত্ত জাতীয় বেকার জাতি। এরা পূর্বে টিপুহুলতানের অন্তম সেনা 
ও সেনানী রূপে বহাল ছিল। কিন্তু রাজ্যের পতনের পর হতে 
আজও পর্যন্ত তারা ডাকাতি করেই বেড়ায়। ] 

আমার মতে এই সকপ স্বভাব-ছূর্বত্দেব সামরিক বিভাগে 
ভতি ক'রে এদের মজ্জাগত যুদ্ধম্পহার উপশম ঘটিয়ে 
এদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই সকল উপজাতীয় 

লোকদের অনেকে পরবতাঁকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের 
অন্তনিহিত যুদ্ধন্প্হা! তার। হারায় নি। আজও জমিদারী দখল 
নিয়ে যখন তার! দাজা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তখন তারা এই দাঙ্গার 
মধ্যে যুদ্ধবিভ্ভাই প্রদর্শন করে থাকে। গ্রাম হ'তে দুর প্রাস্তরের 
মধ্যে এসে এরা যুদ্ধ করে। একজন হয় তো এপার হু'তে হুঙ্কার দিয়ে 
বলে উঠল, “করিম ভাই, সামাল নাও, না-আ-ক, নাক লক্ষ্য করে 
কেঁচা ছুড়লাম। করিম ভাই এর পর তাড়াতাড়ি বাশের তৈরি 
ঢালের সাহায্যে নাক বাচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “রাধু খুড়ো, চোখ 
বাঁচাও, ভাইরে চোখ । এই ছুড়লাম সড়কী, সা-মা-সামাল।” এই 
ভাবে এরা খালের ধারে বা প্রান্তরে এসে যুদ্ধ করলেও এরা কখনও 

গ্রামের মধ্যে এসে শান্তি ভঙ্গ করে নি। পারিপাশ্থিক, অর্থনৈতিক 
বা ব্যক্তিগত কারণে মাত্র এই সকল দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে থাকে। 
উহার মধো কোনওরূপ সাপ্রদায়িক দোষ ধারা দেখে থাকেন তারা 
ভুলই করেন । এ যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের নারীরা স্ব স্ব দলের পুরুষদের 
খান্ধি দিত ওন্তশ্রাবা করত। কিন্তু এ সময় তারা কাহারও স্বারা 
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নিগৃহীত হয়নি। এই সকল উপজাতীয় লোকেরা সড়কি ব্যতীত এক 

প্রকার কানা ভাঙ] পিতলেব বা কাসার থালিও ব্যবহার করে থাকে। 
ভাগ থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন জোরে এর! ছুড়ে দেয় যে উহার! মুণ্ড 
কর্তনে সক্ষম হ'তে পারে 1* পূর্বকালে ডাকাতরা এবং যোদ্ধারা এইরূপ 
কানা ভাঙা! থালি যুদ্ধবিগ্রহের সময় ব্যবহার করেছে । এই সকল 

বিষয় অনুধাবন করলে বর্তমান কালের উপজাতীয় ডাকাতদলের 

জন্ম-কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছুই পরিজ্ঞাত হওষা যায়। এই সকল 

যুদ্ধব্যবসায়ী জাতীয় লোকেদের যে সকল দল চাষবাসের কার্ধে 

নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনধার! বদলাতে পারে নি, তারাই পূর্বকালের 

ডাকাতদলের এবং বর্তমান কালের কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বুত্ত 
জাতির সৃষ্টি করেছে ' 

[ বাঙ্গালী যোদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে বাগর্দী ও ডোম জাতি ছিল অন্ত- 
তম। আগডম বাগডম ঘোড়াতুম-_একটা প্রাচীন প্রবাদ, অর্থাৎ 

আগে ও পাছে পদাতিক ডোম ও সেই সঙ্গে আছে অশ্বারোহী । 

ইংরাজেরা প্রথমে বাঙ্গালী ভোম প্রভৃতিদের সংগ্রহ করে )দেশীয় 

বাহিনী তৃষ্টি করে। এদের সাহায্যে মাদ্রাজ, মাদ্রাজীদের সাহায্যে 

রেহাই এবং এদের সকলের সাহায্যে ভারতের অন্ঠ প্রদেশ এবং 

পার পাঞ্জাবী, মারাহী ও গুখাদের সাহাযো সমগ্র ভারত ওরা জয় 

করেছিল । ] 
ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্তকালেও এই সকল সামরিক জাতির 

লোকদের দ্বারা গঠিত বহু ডাকাতদপগ ভারতের জেলায় জেলার 

* দড়ির গিটের সহিত ইঞ্টক খগুন্থস্ত করে এবং উহা৷ দ্ঘুরিয়ে 

পুরিয়ে এমন ভাবে ওরা ছুড়ে যে উহা গুলির মতই বেগে ছুটে 
এসে মানুষ হত্যা করতে সক্ষম হুয়। 
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ঘুরাফির করত। বাংলার ডাকাতদের মধ্যে গৌরে বেদে ও রঘু 

ডাকাত ছিল অন্ততম । এদের উভয়েরই বাস ছিল ২৪ পরগণায় 

অন্তর্গত হালিশহর পরগণায়। নৈহ্াটার সন্নিকটে মাদরাল গ্রামের 

প্রান্তদেশে রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান । 

স্থানীয় লোকেদের ধারণা এই যে এখনও আশে-পাশে জঙ্গলে 

জমিগুলা খুঁড়লে ডাকাতদের পুতে রাখা গুপ্তধন পাওয়া যেতে 

পারে। 

এ সময় কোনও দুর গ্রামে যেতে হ'লে গ্রামবালিগণ প্রায়ই 

উইলাদ্দি লিখে বা জমিজমার স্থায়ী বিলি ব্যবস্থা করে তবে বাড়ির 

বার হত। কারণ এপনের প্রতিটি মুহ্তে'ই ডাকাতের বা ঠ্যাঙ্গাড়েদের 

হাতে প্রাণনাশেব আশঙ্কা রেখে এই সময় এদের পথ চলতে 

হত। এখনও এমনি অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ বা ডাকাতে কালীর 

কাহিনী গ্রামে গ্রামে শুনা গিয়ে থাকে। এই সকল ডাকাতর। 

কোনও জমিদরবাড়িতে আহার করতে এলে কখনও স্থুন খেত না। 

অর্থাৎ কি'না এর। নুন বিহ্বীন আহার করে যেত। কারণ এর! 

জানত এই সকল জমিদারের সহিত চিরদিন তাদের ভাব নাও থাকতে 

পারে। গুগুভাগ্ারের সন্ধানে এর পুরুষদের খোটায় বেঁধে কলকের 

ছশ্াকা দিয়েছে । কিন্তু মা-জননীদের গায়ে হাত দেওয়৷ তো দুরের 

কথ।, তাদের গাত্র হ'তে একটি গহন] খুলবারও কখনও প্রয়াস পার 

নি। কিন্তু অধুনাকালের ডাকাতদলের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। 

আধুনিক ডাকাতরা কোনও কোনও সময় শ্্রী-পুরুষ নিবিশেষে 

অতাচার করে থাকে। 

অধুনাকাণের ভাকাতদলের মধ্যে স্বতাব-ছূর্বভ জাতীয় তু'তিয়া। 
মুদলমান এবং বাগদী জাতি ও ডোম জাতি অন্ততম। এরা আজও 
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ডাকাতির সময় ঢেকিকল ব্যবহার করে থাকে। এই ঢে'কিকল 

একটি সাধারণ ধান ভাঙা ঢেশ্কিমাত্র। পঙক্সীগ্রামের ধনী-দরিক্ 

সকল শ্রেণীর লোকের বাড়িতেই ইহা দেখা যায়। এই দূর্বস্বগণ 
কোনও এক গরীবের টে"কিঘর হ'তে একটি ঢেশকি অপহরণ ক'রে 
উহা তিনটি বাশের খু্টির সাহায্যে ভূমি হ'তে কিছু উপরে 
ঝুলিষে দেয়। এইরূপে ভতৈয়ারি যন্ত্রকেই বল! হয় ঢেশকিকল। 

যুরোপীয় যোদ্ধারাও প্রাচীনকালে দু্গপ্রাচীর ভঙ্গের জন্তে এই 

ধরনের এক যন্ত্র ব্যবহার করত। ইহাকে বল। হত ব্যাটারী র্যাম 

[ 87061 ৪ ] | নিয়ে এই ঢে"কিকলের প্রতিকৃতি দেওয়! হ'ল। 
এই চে"কিকল ধনী ব্যক্তির গৃহের ছুয়ারের সামনে এনে এরা এ 

ঝুলানো চেঁকির দড়ি ধরে কিছুটা দুরে টেনে এনে উহা সবেগে 

রি গল এরি ১ এও ৯ এ ৫১ 

টি 
জহি 

চর তিতির 

ছুয়ারের উপর ঠেলে দিত। এই চে"কির পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতের 

ফলে ঘে কোনও দুয়ার ব! ইঞ্টক নিমিত প্রা্টীর ভেঙে পড়েছে। 
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তুতিয়া যুপলমানর1 এরূপ ধানভাও!1 টে"কির সাহাধ্য নেওয়া 
ছাড় দেওয়ালের খড়া ব'য়েও উপরে উঠে থাকে । এইভাবে এদের 
একজন বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে সদরের দরজা খুলে দিলে দলের 
বাকি লোকেরা চীৎকার করতে করতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে । 

এর! ডাকাতির পূর্বে আশ-পাশের গৃহস্থদের বাটীর দধজার কড়াগুলা 

দড়ির দ্বারা বেঁধে রাখে, যাতে ক'রে চীৎকার শুনলে তাদের কেহু 

আক্রান্ত লোকেদের সাহায্যে আসতে না পারে। এরা তরোয়াল, 
মশাল ও লাঠির সাহায্যে ডাকাতি করে থাকে । কোনও কোনও 

ক্ষেত্রে এরা ছোট ছোট শিশুদের মাটিতে উপুড় করে ফেলে তারের 

পিঠে পা রেখে কোমরের সোনার গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ছিনিয়ে 

নিয়েছে। এই ডাকাতদল মেয়েদের গাত্র হতেও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে 

নিষেছে। পলায়নের সময, “মাছি, ঘন জাল গুটে।”--এই শব্দটি 
তার! ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটর প্ররুত অর্থ হচ্ছে এইরূপ, 
“মাছির! উড়ছে দলে দলে, এইবার জাল গুটোও, অর্থাৎ কিনা 
এইবার সরে পড়!” এই সকল ডাকাত অভিযানের সময বা 

প্রত্যাগমনের সময় শিয্ালের অনুকরণে চীৎকার করে পরস্পর 

পরম্পরের সান্নিধ্য জানিয়ে দিয়ে থাকে । এই তু'তিয়া মৃসলমানের 

সায় মঘের ভোমরাও এইকপ করে থাকে। সাধারণতঃ যশোহর, 

'মেদনীপুর, নদীয়া, ছগলি ও বধমান জেলায় এর] ডাকাতি করে 

বেড়ায়। হিন্দুদের মধ্যে পোদ, বাগ্দী, কেওরা ও থার জাতীয় 

লোকেরাও ডাকাতি করে। হিন্দি ভাষী হিন্দুদের মধ্যে চম্পারণের 
কুমী, পালওয়ার, ছলাদ এবং রায়বোধলী, বারাবাৎকির পাশখরাঁও 
বাংল। দেশে ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। মেদ্দিনীপুর, বীরভূম, বাকুড়া 

এবং মানভূমের ভীমজী এবং বিহারের ভোব নামক সময়প্রিয় 
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জাতিরাও ডাকাতি করে বেড়ায়। এর! ডাকাতির জন্যে তরোয়াল, 

সড়কি, কুডুল, মশাল এবং সময় সময় বন্দুক-ডিনামাইটও ব্যবহার 

ক'রে থাকে । এ ছাড়া এর! একপ্রকার মুখোসও ব্যবহার করে 

থাকে। এদের কেহ কেহ সারা মুখময় এমনভাবে আলকাতরা 

যাখে, ফাতে কেহ তাদের চিনতে না পারে। আক্রমণ, 

প্রত্যাগমন এবং .গমনাগমনের সময় এরা যে সকপ সাঙ্ছেতিক শব্ধ 

ব্যবহার ক'রে থাকে, তা হ'তে এ বেশ বোঝা 'যায় যে এরাই 

পৃবকালের যোদ্বদল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি মাত্র এইরূপ সাঙ্কেতিক 

শব্ধ উদ্ধত করা হ'ল-_“ব্রো” অর্থাৎ কিনা “যাওশ্ 2910 108101) ]। 

“বে বরো” অর্থাৎ কিনা “শীত যাও” [10০0015 098101) ]1 এ 

ছাড়! এই স্বভাব-দুবৃত্ত জাতিদের মধো অঙ্গুলি বা হস্ত দ্বার 
সঙ্কেত করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে । 

পুরাকালের ডাকাতদল্গের মধ্যে ঠগী ও পিগারী ডাকাতদল ছিল 
' অন্ততম। 'ঠগ বাছতে গ1! উজাড়'_ তৎকালীন বিখ্যাত জনপ্রবাদ। 

কোনওরূপ বাধা না পাওয়ার এরা পংখ্যাবহুল হয়ে উঠে। 

সাধারণতঃ এর! পথিকদেরই অর্থাদি অপহরণ করেছে। এরা 

একটা রুমাল, গামছা বা! বস্ত্রপ্ডের একটি খু'টে একটা পয়সা 

বেধে এ খুটটি আক্রান্ত ব্যক্তির গলদেশে এমনভাবে ছুড়ে দিত যাতে 
করে উহ] ফশসের আকারে গলায় আটকে যায়। এইভাবে এরা 

মানুষ হত্য। করে তাদের সর্বস্ব লুঠন করে নিত। এদের দলপতিগণ বিকৃত 
স্কত শবে এবং হিন্দীতে আদেশ প্রদান করতেন। বথা (১)। 

চলে না দেশমূ। অর্থাৎ অতিক্রম ও হত্যা কার্ধ শুরু করেো। (২) 

'ভামাকু লে আও' অর্থাৎ 'অল্ ক্লিয়ার'। এদের দলে হিন্ু ও মুসলিম 
ছিল। কিন্ত অপকর্মে সাফল্যের জন্ত উভয়েই কালীপূজা করতো । 
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এদের কেউ কেউ ডাইনী পুঁজাও করেছে । এদের দমনের জন্তে 

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি বিশেষ ধারাও সংযুক্ত হুয়। সৌ'ভাগ্যের 

বিষষ এই ডাকাতদল এক্ষণে নিঃশেষিত হয়েছে । 

সেযুগের অনেক জমিদারও এদের গোপনে সাহায্য করেছে । 

ভুল করে কোনও কোনও ক্ষেঞ্জে তাদের মনিব জমিদারের জামাতাকেই 

পথিমধ্যে হত্যা ক'রে তার সোনার হার ও আংটি তারই 

শ্বশুরকে এনে দিয়েছে । এমন বহু কাহিনী এদেশে শোন। 

গিয়েছে। 

পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক ডাকাতদল জীবজন্তর ডাকের অস্ককরণে 

ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। 

দলপতির প্রায়ই ইহার দ্বারা দলের লোকদের কোনও এক নিদিষ্ট" 

স্থানে জড় হবার জন্ডে নির্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাবদূর্বৃ্ত 

জাতি আজও এই ধরনেয় ডাক ডেকে অপকর্ম করে। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ 

বাঙলার বাউরি জাতির কথা বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে নিয়ের 

বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 

“আমার বাস ছিল বধ'মান অঞ্চলের এক পন্ীগ্রামে। বহু 

বৎসর পূর্বের কথা_-আমি তখন বালক । বাইরের ঘরে বসে পিতা- 
ঠাকুর পাড়ার মুধুষ্যে মশাই-এর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত্রি 

তখন প্রায় সাড়ে বারোটা । হঠাৎ একটা শিয়ালের ভাক শুনা গেল, 

ছয়া-য়া-য়া, হ-উ-উ বলশ্হয়1।” মুখুষ্যেমশাই চমকে উঠে বাবাকে 

শুধালেন, উন বীডুয্যে! গতিক স্থবিধে নয়। এ যে এক শিয়াল 
ডাক । এক-শিয়ালীর ডাক এক ভয়াবহ ব্যাপার । সাধারণতঃ: 

কখনও মান্তর একটা শিয়াল ডাকে না। একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে 

আরও অনেক শিয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠে |! আগলে কোনও এক, 
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দ্য সর্দার শিয়ালের ডাকের অন্থকরণে ডাক ডেকে তার অনুচরদের 

কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হ*তে বলছিল । মুখুষ্যেমশাইয়ের 
কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা নিশড়ি বন্ধ করলেন । 

মুধুয্যেমশাইও আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। 
সকালে উঠে শুনতে পেলাম, গাঁয়ে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে । ডাকাতরা 

পাড়ার মনো! স্যাকরাকে কেটে ছু'খানা ক'বে তার সর্বস্ব লুটে 

নিয়েছে । 
হিং জীবজস্তমাত্রই শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ 

করবার পূর্বে একটা বিকটক্র্প ডাক ডেকে নেয়। এই হাকবা 

চীৎকার শুনে দুর্বল জীবরা এমনই নিস্তেজ এবং ভীত হয়ে পড়ে। 

এদের বাধা দেওয়া তো দূরের কথা! এই অবস্থায় তার। পলায়নে 

পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়ে । অর্ধাৎ রক্ত তাদের হিম হয়ে যায়| স্নায়ুর 

শক্তিও তার! হারিয়ে ফেলে । এর অল্পকাল পরেই এই হিংস্র জীবরা 

তাদের শিকারের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাদের বধ ক'রে থাকে । ব্যান্ত- 

পিংহাদি তাদের পিংহনাদ এই কারণেই ক'রে থাকে | এদেশের 

ডাকাতদলও এইরূপ রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণনপে অবগত আছে । এরা 

কোনও গৃহ্স্ব বাড়িতে হানা দিবার পূর্বে এই সব জীবজস্তর 
অনুকরণে মুছমুহং হাক দিতে থাকে। এই হাককে “জীর্গা” হাক 
বলে থাকে। চলতি কথায় এই হাককে বল। হয় “জীর্গ৷ দেওয়া” । 

যথ।--"আবা-আবা-আবা-আ। ইয়া-য়া-য়া--" কিংবা “ও ও ও 

71 খ্াঞাএাটোকিংবা রে রে রে-এএ-- ইত্যাদি । এ দেশের 

নমঃশুত্র, বাগী প্রভৃতি সমরপ্রিয় জাতির প্রায়ই এইরূপ 
জীর্গ| হাক হেকে ধাকে। হঠাৎ এদের কাউকে দেখে কোনও 
গৃহস্থ যদি জিজ্ঞাসা করে, “কেডা রে?" তাহলে উত্তরে এর! 



৪১৭ ভাকাতি 

এইরূপ বলে থাকে, “তোর যম” বা “তোর বাবা” 

ইত্যাদি ।* 

আজকালকার কোনও কোনও ডাকাতদল এক অভিনব উপায়ে 

গৃহস্থদের দরজ। খুলে দিতে প্ররোচিত করে। রাত্রিকালে এদের 
একজন এগিয়ে এসে দরক্ষাখ ধাক দিষে পোস্টাল পিওনের অনুকরণে 
টেচাতে থাকে, বাবু, টেলিগেরাম, টেলি আছে--এ--? | টেলিগ্রাম 

এ দেশে সাধারণতঃ ছঃসংবাদই বহুন করে আনে, শুভকার্ষে 

টেলিগ্রাম করার রীতি এদেশে প্রচলিত নেই। টেলিগ্রাম আসার 

সংবাদ শুনা মাত্র গৃহস্থগণ [. দুশ্চিন্তাগ্রন্ত হয়ে] তাড়াতাড়ি বাইরে 

এসে দরজা খুলে দেয়। এর পর দরজা খোলা পাওয়া মাত্র ডাকাতরা 

সদলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েখাকে । কয়েক ক্ষেতে এরা 

লক্ষ্য করে কখন গ্রাম্য গৃহস্থ রাত্রে বাহো ব। প্রশ্রাবের জন্ত বাড়ির 

বার হয়। এই সথযোগে তারা বাড়ি ঢুকে বস্ত্র ছার তাদের 
মুখ বন্ধ করে । লুঠকরার পর এর! বাহির হতে বাড়ির দরজা বন্ধখ্ররে 1 

এর পর এদেরকে চীৎকার করার স্থযোগ ন] দিয়ে এর! সরে পড়ে । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের একট। দল যাত্রা! বা কবিদলসেজে গ্রামের 

প্রান্তরে নাচ বা যাত্রা বলিয়ে গ্রামের অধিকাংশ বাক্তিকে এ স্থানে 
আটকে রাখে এবং এই অবসরে এদের অন্ত দল গ্রামের অপর 

সীমানায় অবস্থিত একটি ধনী গৃহস্থের বাটীতে হান! দিয়ে কার্য 

সমাধা করে। কখনও এদের একজন গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে 

* এদেশে এমন অনেক শীর্ণকার় লোকও দেখা যার যাদের, 

ডাকাত মনে করতে মন চাইবে না। কিন্তু ছুই ভশখড় ভাড়ি 
পেটে পড়া মাত এরাই হয়ে উঠে দুর্ধর্ষ প্রক্কতির ভাকাত--এই 
সময় তাদের ত্বঘভাবগত শা্ত ভাব আন থাকে না। 

অপ-২-”ৎ৭ 
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খবর দেয় কোনও এক গ্রামে ডাকাতি হবে। পুলিশ এই খবর 
পেয়ে তাদর সমুদয় দলবলসহ সেই গ্রামে জমা হয়। ইত্যবসরে 

এ ডাকাতদল অপর আর এক গ্রামে হানা দিয়ে সারারাত লুঠতরাজ 

করতে থাকে । শহরের অপরাধীরা আজকাল এক অভিনব উপায়ে 

লুঠতরাজ ৰা রাহাজানি ক'রে থাকে । এবিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি 
প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি একজন কাপড়ের ব্যবসাষী। মাসাধিককাল বস্ত্রের অভাবে 

আমার বাবসা যাবার দাখিল হয়েছে । ইতিমধ্যে এক দালালের 

মারফৎ খবর পাই অমুক ব্যক্তি ব্ল্যাক মার্কেটে কিছু কাপড় বিক্রয় 

করবে। এরপর বন্দোবস্ত মত আমি পাঁচ হাজার টাকা নিষে এক 

নির্দিই্ স্থানে এসে হাজির হই। অকুস্থলে হাজির হওয়। ষাত্র একদল 

লোক ছুরি হাতে আমার উপর লাফিয়ে প'ড়ে আমার টাকাগুলা সব 

কেড়ে নিয়ে প্রঙ্ছান কবে-_আমি হাতে ও পিঠে ছুরির দ্বারা 
আহড্তও হই।” 

এইভাবে কাহাকে বাড়ি ক্রয়ের কারণে, কাহাকে বা নিষিদ্ধ ভ্রব্য 

দিবার অছিলায়, কোনও এক নিভৃত স্থানে ভুলিয়ে এনে এর! এদের ; 

অর্থাদি কেড়ে নিয়ে থাকে । এইবপ অপকর্মের কাহিনী বড় বড় । 
শহরে প্রায়ই শুনা যায়। এ সম্বদ্ধে নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি একজন বিড.গ্যান্বলার বা নওসের! চিট রূপেই এদের দলে 

ভি হই। এদের আড্ডায় এসে কিন্তু দেখি যে তাস বাজুয়ার কোনও 

খর্বর মেই। সেরেফ ভুলিয়ে এনে টাফাকড়ি কেড়ে নেওয়াই দেখি 
এদের একমাজ কাজ। অবশেষে বিরক্ত হয়ে এই ডাকাতদের দল 

হ'তে সরে পড়ে আমি এক আসল নওসের! দলের সগ্ধানে বহির্গত 

হই।' 
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কিছুকাল পূর্বে রাজলাহীর কোনও এক গ্রামের জমিদারবাডিতে 

এক অভিনবরাপ ডাকাতি হয়। এই অপকার্ষে'ডাকাত দল বিবাহের 

শোভাযাত্রী দল সেজে ব্যাড বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হয়েছিল । 
এদের কাছে স্টেশন হতে গ্রাম পর্যন্ত পথ-নির্দেশক একটি প্র্যানও 

দেখ। গিয়েছে । অধুনাকালের ডাকাতির মধ্যে রেলওষে রবারি এক 

অন্ততম অপরাধ । এই অপকার্ধে দলৈর একজন ট্রেনেই অবস্থান 

করে এবং ব্যবস্থামত ট্রেনটি একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে এলে শিকল 

টেনে ট্রেনটি থামিয়ে দেষ। দলের লোকেবা এঁ স্থানে পূর্ব ব্যবস্থামত 

পূর্ব হতেই হাজির থাকে এবং ট্রেনটি দুর্বদ্ভদেব মনোনীত ম্বানে 

আসা মাত্র এর ট্রেনে উঠে লুঠতরাজ শুরু করে দেয়। অধুনা- 

কালের কোনও কোনও ডাকাতদের অকারণে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ 
করতে দেখা যায়--এমন কি সামান্ অর্থের জন্তেবিনা প্রযোজনেও এরা 

মনুষ্য ভত্যাও করে থাকে । এইরূপ মনোবুত্তি অত্যন্তরূপ বস্ততাসত্রিকতার 

কারণেই এদের মধ্যে স্থাম পেয়েছে । এ জন্যে অধুনাকালীন ধর্ম- 
বিশ্বাসহীনতাই দায়ী। এর] সাধারণতঃ প্রাথমিক অপরাধী হয়ে 
খাকে। এদের মতে পাপ বা পুণ্য মনের এক বিকারমাত্র। এছাড়া 

এদের কেহ কেহ অকুম্বলে এসে এমন নারভাস্ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে 

“য, এই সময় এরা খুদ্ধিবিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় 

এরা যাকে সম্মুখে পায় নিবিচারে তাকেই হৃত্যা করে থাকে। এই 
সময় অভ্যাসের অভাবে এরা ক্না়বিক রোগীবিশেষে পরিণভ হয়। 

দু্হ কার্ধে এদের ধৈর্য, সাহস ও চিত্ত সংযমের অক্ষমতাই ইহার 

কারণ ঃকিস্ত প্রকৃত বা পেশাদারী ডাকাতদের সম্বন্ধে এ কথ বলা 

চলে না। কারণ, এর! অপকর্ণকে পেশা হিসাষে গ্রহণ করেছে । এন! 
সভালরূপেই বুঝে যে, এইরপ অহেতুক নিঠুরতা এদের ব্যবসায়ের 
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ক্ষতিকারক । পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে এদের নিজন্ব মতবাদও থাকে। এই 

কারণে বেশি কান্নাকাটি করলে এদের কেহ কেহ গৃহস্থদের অপহৃত 

ভ্রব্যের কিষদংশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েও এসেছে । এরা অকুস্থলে 

এসে কদাপি হৈর্য ও ধৈর্য হারায় না। 

এদেশে এমন ডাকাতও আছে যারা কেবলমাত্র একটা উত্তেজন! 
উপভোগ করার জন্তে বা একটা রোমান্সের কারণেই ডাকাতি করে 

থাকে। এ সম্বন্ধে কোনও এক ভত্র ডাকাতের একটি বিবৃতি নিয়ে 
উদ্ধাত করলাম। 

“মনে করুন কোনও এক বাড়ির কথা। সদলবলে আমি 

পাচিল টপকে কোনও এক বাচীতে প্রবেশ করছি। বাড়ির 

্ত্রীপৃরুষেরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে শুরু করেছে, আর আমি 
একজন বিজধী বীরের ন্যাষ তাদের সামনে দ্রাড়িয়ে। এর চেয়েও 

বড় রোমান্স কি আপনি কল্পন! করতে পারেন ?” 

অধুনাকালে কোনও কোনও [স্থানীয় ] ডাকাত দেখ। যার, যারা 

ষোটর আরোহীদের লুঠন করবার জন্তে রাজপথে বাশ বেঁধে রাখে । 

এরূপ ঘটনা শহর হতে দূরে ঘটে । এ সন্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তা- 

কর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল । 

“আমি সপরিবারে যোটরযোগে অমুক জারগায় যাচ্ছিলাম। 

এমন সময দেখতে পাই একদল লোক রাস্তার উপর একটা বাশ 

তুলে ধরেছে । আমিসঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি বুঝে নিই এবং পজোরে 
গাড়িটা ব্যাক ক'রে নিয়ে অনেকদূর পিছিয়ে আসি। তারপর উহা? 
ঘুরিয়ে নিয়ে সরে পড়ি। ডাকাতদল দৌড়ে. আমে বটে কিন্ত 
আমাদের আর তারা নাগাল পায় না।” 

[ সলমান আগলে এই ডাকাতদল বহুস্থানে প্যারেপাল গভন'মেণ্ট 



৪২১ ডাকাতি 

স্বাপন করেছিল । অবশ্য স্থানীয় জমিদাররাও এই বিষয়ে এদের 
সাহায্য করেছে । মুসলমানগণ হিন্দুষ্কানের শহরসমূহে এবং 

রাজধানীতে আধিপত্য স্বাপন করলেও গ্রামাঞ্চলে বা দেশের 

অভ্যন্তরাঞ্চলে এদের কোনও প্রতাপ ছিল না। এ সকলস্থানে 

জমিদারগণ এবং ডাকাতদের নেতার্দের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। 

এই কারণে মারাঠা, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতির উত্থানে মোগল সাআ্রাজ্য 

সহজেই ভেঙে পড়েছিল । 1 

মোটর ডাকাতি বর্তমান সভ্যতার একটি বিশেষ অধদান। এ 

দেশে এই প্রকার ডাকাতি [ রাজনৈতিক ও সাধারণ ডাকাতি ] 

অধ্যবিত্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও আাংলে! ইণ্ডিযান সমাজের 

0 

0৫৮ যা) 

যুবকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঞ্জাবী ও শিখরা 

তাদের ট্যাক্সির নম্বর বদলে বা উহার একঈ বা ছুইটি ডিজিট 

পাল্টিয়ে বা উঠিয়ে এ সব যানে বন্দুক ও তরবারি সহকারে ডাকাতি 
করেছে। বাজালীরা! পিস্তল, স্টেন্ণান, হাতবোমা প্রভৃতি এবং 

গ্স্যাংলো' ইত্ডিয়ানরা ছুরিকা, পিস্তল ও জিপ! আদি এই 
অপকার্ধে বাহার করেছে । এই জিপোর স্বপ্ূপ ও বাবহার চার্ুর্য 

পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে আংলো অপদল ও রেড.হট ক্ষরপিয়ন গ্যা্, 
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সম্পর্কে বলা হয়েছে । পূর্বপরষ্ঠায় এরূপ এক অস্ত্রের প্রতিকতি দেওয়া 
হল। 

সাধারণতঃ কয়েকটি যোটর গাড়ি এই অপকার্ধে সংগ্রহ বা 

চুরি করা হয়। এর পর রাত্রে ছ্বারবানের ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে 
এর পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করে। ঘটনাস্থপে এসে 

সিডন্ বডি কারের ছাদে উঠে এর! গ্যাস ও অন্থান্ত সিট্-লাইট প্রথমে 
নিভিয়ে দেয়। এর পর ওরা একটি বেঞ্চ বা বংশদণ্ড সংগ্রহ করে উহা। 

মোটরের সম্মুখের অংশে এবং দোকান প্রভৃতির ছুয়ারের উপর সংলগ্ন 

করে এ মোটরকার সতেজে সন্ুখে চালিয়ে এ ছুয়ার ভেঙে (ফলে। 

কখনও কখনও লৌহ শিকলের এক মুখ জুয়েলারী দোকানের লৌহ 
গরাদে এবং উদার অপর মুখ মোটরকারের পিছনে বেঁধে এ গাড়ি 

সম্মুখে সবেগে চালিয়ে প্ররূপ লৌহু কপাটও উপড়ে ফেলেছে । খরে 

চুকে এরা কেহ জ্বলত্ত বিজলী বাতি ত্বরিত গতিতে জিগপোর বা! যষ্টির 

আঘাতে ভেঙে দিয়েছে । দোকানী বা অপর কেহ চেঁচালে এর 

তাদের মুখে তোয়ালে-গামছ1 গুজে উহা! অপর এক বদ থণ্ড দিয়ে 
বেঁধে দেয়। তবে প্রায়ই ছুরিকা বা পিস্তল দেখিয়ে তাদের নিগুন্ধ 

কর! হয়ে থাকে । এই সমর এদের দুই-একজন বাহিরের পাহারাদার 

মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ করতে থাকে যাতে এ শবে আক্রান্তদের 

চীৎকারের শব্ধ ডুবে যাষ। এর পরে এ মোটরকারগুলিতেই লুঠের 
দ্রব্য তুলে তার দ্রতগঞ্ডিতে সরে পড়ে। এই সময় জনতা তাদের 

তেড়ে এলে তার] মোটর হ'তে হাতবোম। নিক্ষেপ করে তাদের 

হটিয়ে দিয়েছে । এর] ছুইটি ক্ষুদ্র লৌহ তার মধ্যস্থলে সংধুক্ত করে 
চারিটি ফলকযুক্ত কণ্টক মণ্ডপ তৈরি ক'রে তা অসুসরণকারী মোটরের 

সম্মুখে ছড়িয়ে দেয়। এই অগ্ুপের যে কোনও তিনটি ফলক নিয়ে : 



৪২৩ ট্যাক্স ফাঁকি 

জমির উপর দাড়িয়ে থাকে। ফলে উহার চতুর্থটি উধ্্বমুখী হয়ে 
টায়ার পাচার করে দেয়। 

কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে অর্থ সংগ্রহের অজ্জুহাতেও 

ডাকাতি কর! হয়। এইরূপ ডাকাতি সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে 

রাজনৈভিক অপরাধ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে । 

আজকাল অবশ্য এইবপ ঘটনা বিরল। কারণ, দেশের লোককে 

এমনভাবে এরা আর চটাতে চায় না। 

ট)1কু ফাঁকি 
ট্যাক্স ফণীকিকে অপরাধ ন1 বলে উহাকে পাপ বা অন্তায় বলা 

চলে। বনুব্যক্ি উহা ইচ্ছা করে ফশকি দেয় না। উহা! তারা 

বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ফশাকি দিতে বাধ্য হয়। বহু ক্ষেত্রে বিক্রয় 

বিল ব্যতিরেকে ত্রব্য বিক্রয় করে বিক্রয় কর ও আয়কর ফণাকি দেওয়া 

হয়েছে। 'বহ ক্ষেত্রে ট্যাক্স ধার্ধক' কর্মাদের বাড়াবাড়ির জন 
লোকে ট্যাক্স ফাকি দিয়েছে। ত্র সম্পকিত আইন. নরলীকত 

না থাকাতে লোকে ট্যাক্স ফশাকি দেয। এই বিষয়ে নিয়ে একটি 
বিবৃতি উদ্ধত করলাম। 

“আমাকে হ্রাব দাখিল করতে বলা! হলে আমি ভাদের বলি 

যে আমি পৈতৃক বাগানের আম গাছ র্নিক্কি করেছি । সাথে সাথে 

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল--এঁ গাছের গোড়াতে কি জগ 

দিতেন? জল ঢাললে উহ] এগ্রিকালচারাল হবে। উহা তাহলে 
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ইনকাষ ট্যাক্সের বাইরে পড়বে । কিন্তু পাছের গোড়ায় আপনি: 

জল দেন নি। অতএব উহ! ভারত সরকারের প্রাপ্য ইনকাম্- 
ট্যাক্সের আওতায় পড়লো । আপনাকে তাহ'লে বিক্রয় লব্ধ টাকার 

উপর ট্যাক্স দিতে হবে । এ বিষয়ে একটা রুলিং আছে । লৌভাগ্য 
ক্রমে অন্ত আদালতের এ বিষয়ে ভিন্ন রূলিং থাকাতে এ সব হতে 
অব্যাহতি পাই।” 

অধুনা এ দেশে গৃহ সমস্যা সর্বাধিক। সরকার গৃহ নিশাণে 

উৎসাহ দিতে চান। বহু গরিব লোক সর্বস্ব খুইয়ে উহা তৈরি 

করেন । কিন্তু-এতেও ইনকাম্-্যাক্স কর্মীরা হৈ হৈ শুরু করে দেন। 

যেন একটা মহা অপরাধ হয়ে গিয়েছে । বাড়ি নির্ধাতা যেন মহ] 

গ্বণ্য একজন আসাধী । তাকে টান। হিচড়ানোর অন্ত নেই। বাড়ি 

তৈরির দেনা শোধ হষ নি। তদুপরি উকিলের পিছনে খরচ-খরচ1। 

এ অবস্থাতে মনে হয় এর চাইতে বাড়ি ভাড়া বকেয়া রেখে 

ভাড়াটিয়া থাকা ভালো । বাড়ি তৈরিতে ব্যয়িত টাকা ব্াাস্কে 

রাখলে তবু ভালো সদর পেতাম । তাতে সংসারটা অন্ততঃ চলে 

যেতো। আমার মতে--ছোট ছোট বাড়ির মালিকদেরকে এভাবে 
ব্যতিব্যস্ত কর! উচিত নয়। এ বাড়ি তৈরির ব্যাপারে হিসাব বিষয়ে 

পরামর্শের জন্ড আমি একজন খরামর্শ দাতার শরণাপন্ন হই। এই 

ইনকাম্-্যাক্স সম্পর্কে তার পরামর্শ শুনে আমি বলি-- এ")! সে 
কি মশায়, এ কি আপনি বলছেন? এতো আমাকে জুয়াচুরি 
শেখাচ্ছেন!' ভদ্রলোক আঙাকে এভাবে আাৎথকে উঠতে শুনে 

বললেন--“আরে মশাই ! সম্পত্তি রাখতে হলে আপনাকে [ নিজেকে ] 

ভুয়াটুরি শিখতে হবে। শুধু তাই নয়, এ ভুগাচুরি পুত্রকেও শেখাতে 
ক্বে। এমন কি-্সময় পেলে আপনার পৌন্ধকেও ওটা শেখাতে 
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হুবে। এর পর সভয়ে আমি তার বাটী ছেড়ে চলে এসেছিলাম । 

বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে ইনকামণ্ট্যাক্স ফাকি দেওযা হষ। 

জনস্বার্থের কারণে উহার অবৈধ উপায়গুপি এখানে বিবৃত কববো 

না। এখানে মাত্র উহাব বৈধ উপাষগুলি উদ্ধৃত করলাষ। 

€ ) হিমাব দেখানোব স্ববিধার জন্ত বহু ব্যক্তি কিছু চাষের 
জমি রাখেন। এই চাষের আষের উপব বাজ্য সরকারের এক্িযার 

আছে। কিন্ত এ আব সহ্্ধে প্রশ্ন তুলার কেন্ত্রীয় সরকাবেব 

অধিকার নেই। ইনকাম্ ট্যাক্স ভাবত সবকারের একটি বিভাগ । 

৭* বিঘার [কিংবা ** ] উপরে [পিলিং ] কারুর জমি থাকলে কৃষি 

কর দিতে হয়। উহাব আষ বাৎসরিক ন্যুনাধিক ৩৩০. হলে এ ট্যাক্স 

প্রদেয় হয। কিছ্ব এ সিলিং বহিভূর্তি মাত্র ৪০ বিঘা জমির [ ইনটেন- 
সিভ, চাষ ] আয বাৎসরিক দশ হাজাব হলেও কোনও ট্যাক্স দিতে 

কয় না। বনু ব্যক্তি বাধ্য হয়ে এ ভাবে কষি আয দেখিয়ে ইন্ুকাম্- 

ট্যাক্সওয়ালাদের কবল হতে রক্ষা পায়। 

বিঃ ভ্রঃ--ধরা যাউক কোন ব)ক্তি নিজের স্পারভিশনে একটি 

বাড়ি তৈরি করলো । স্বভাবতঃই সে ঘুরে ঘুরে সম্ভাতে মাল মশল। 
কিনে আনলে! । মাপে চুরি, দডিতে চুরি, মশলাতে মজুরীতে চুরি 
এখানে হলেো। না। কণ্টাকটারের ৩* ভাগ অর্থ বেচে গেল। 

এভাবে ভদ্রলোকের চল্লিশ হাজাবে [টাকা ] বাড়ি তৈরি শেষ। 
কিন্ত ইনকাম্-ট্যাক্স বাবুর! কণ্টাক্টীরী রেটে স্কোয়ার ফুট মেপে ওর 
মূল্য নব্বই হাজারে দাড় করালেন । এক্ষেতে নানাক়প বৈধ উপায় 
আবিষ্কার করে আত্মরক্ষা কর] ভিন্ন অন্ত উপায় থাকে নি। , 

[ ব্যবসাষে ইনভেস্টমেন্ট ( অর্থল্মী ) করাতে অপরাধ হয় না। 
“তেমনি বাড়ি নির্মাণও একপ্রকার ইনতেন্টমেপ্ট । বাবসায়ে নানাবিধ 
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*গ্রচ দেখিয়ে এবং সাবালক স্বজনদের পার্টনার করে ইনকাম্ 
ট্যাক্স কমানো হয়। কিন্তু বাড়ির জন্য দরোয়ান রাখা, পাম্প মিষ্ছি 

রাথ! বা কমন সিঁড়ির আলোর খরচ, মেথর ও স্থইপারের বেতন-- 

ট্যাক্সকমীরা নাকচ করে দ্নেন। রিপেয়ার বাবদ খরচ সামান্য 

মঞ্জুব করা হয়। অথচ ভাড়াটিয়াদের বেপরোয়। ভাঙ্গাভাঙ্গির অস্ত 

নেই। পরের বাড়ির প্রতি কারুরই মমতা থাকে না|] 

বিঃদ্রঃ-বহু ব্যবসায়ী নিজেদের চাকর, পাচক, দারোয়ান ও 

গাড়ির ড্রাইভার প্রভৃতির বেতন ফ্যাক্টরি কর্মীদের হিষাবে দেখান । 

ফলে, এদের জন্ত এদেরকে ব্যক্কিগত ভাবে কিছু খরচ করতে হয় 

না। শিক্পপতিরা ফ্যাক্টরির খরচে বনু গেস্ট হাউস এবং শৌখিন 

গাড়ি রাখেন। কিন্তু এ গাড়ি তারা পরিবারবর্গের কাজে 

ব্যবহার করেন। গেস্ট হাউলও তাদের ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি 

রূপে "ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বহুবিধ খরচ-খরচ] দেখিষে তার! 
ফ্যাক্টরির দেয় ট্যাক্স কমিয়ে দেন। কেউ ভাড়া করা বসত বাড়ির 
এক অংশ ব্যবসায়ের জন্য ভাড়া নেওয়া অফিস বলে কিছুটা খরচ 

বাচান। বলা বাহুল্য, অসৎকমীদের কিছু কিছু উৎকোচ যে 

এর না দেন তাও নয়। ফলে সংলোকেরা এদের সাথে 

প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়। এমন বৰবহ আয়কর অফিপার 

আছেন যাদের নির্দিই সংখ্যায় বৎলরে ট্যাক্স বাবদ অর্থ তুলে 

দিতে হয়। এ অর্থ সংগ্রহ করে ট্যাক্স তুলে উধব তনদের মন রাখে 
তারা বাধ্য । এজন্ত বাধ্য হয়ে সৎ মান্ুষকেও পোষ্যবর্গের নামে নাষে 

সম্পত্তি বেনাষী করতে হয়। .ভাড়াটিয়ারা বৎসরাধিক কাল 

ভাড়। দিচ্ছে না। দেশের আইন তাদেরকে রক্ষা করছে। কিন্ত 
বাড়ির মালিককে ভাড়ানুধায়ী ইনকাম্ ট্যাক্স ও মিউনিসিপ্যাল 
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ট্যাক্স দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন না হওয়াই 
আশ্চর্য । কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও প্রশাসন বাবদ বায় বাড়ছে। 

সেই ঘাটতি অর্থ তুলতে ট্যাক্স বাড়ছে । অজুহাত -জীবন ধারণের 
ব্যয় বৃদ্ধি। সেই একই অজুহাতে প্রদেয় ট্যাক্সই বা না কমবে কেন? 

বছু ব্যবপারী এ জ্ন্ত লস. [ 1১১] পর্যন্ত কিনে থাকেন। 

দেনাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে এপ্রা আয়করের জ্যাব বাচান। 

এইবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধে বলা যাক। মধ্যবিত্ত 

গৃহস্দের উপর এর চাপ অধিক পড়ে। অনেকে গৃহের একাংশে 

থেকে অন্ত অংশ ভাড়া দেন। ভাড়ার টাকা হতে তার! ট্যাক্স 

দেন। কিস্তু ভাড] বাকি পড়ে ও তার ফলে বাড়ি বিক্রয় হয়। 

অকুপেশন ট্যাক্স ভাড়াটিয়ার কাছ হতে আদায়ের রীতি নেই। 

করপোরেশন প্রভৃতি এ ট্যাক্স ভাড়াটিয়ার কাছে আদাষ করলে ইহার 

সমাধান হয়' বহু ব্যক্তি বেশি ভাড়া কবুল করে বাড়ি ভাড়া নেয়। 

কিন্ত ছুমাস এ হারে ভাড়া দিয়ে ভাড়া বন্ধ করে। অথচ এ 

ভাড়ার হারে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হবে। [হ্যতো এ বাড়ির 

ভাড়৷ এর অর্ধেক হয়ে থাকে । |] ফলে গৃহস্থকে ট্যাক্স ফাকি দেওয়ার 

হু উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। উহার কয়েকটি পদ্ধতি.নিয়ে উদ্ধত 

করে দেওয়া হলে।। 

(১) ভাড়! না দিষে তিন বৎসরের জন্য রেজিস্টারী করে লিজ 

দেওয়া হয়।। শর্তথাকে এ সময়ের পরে নূতন লিজ করতে হুবে। 

কিংবা তৎক্ষণাৎ এ বাটী ছেড়ে যেতে হবে। ভাড়াটিক়্াকে উঠানো 

শক্ত । কিন্তু লিজ হোল্ডার উঠতে বাধ্য । নচেৎ শর্তানুষায়ী তাকে 

দৈনিক ক্ষতিপূরণ উচ্চছারে দিতে হবে । এইখানে ভাড়ার বাড়ি 
১৯৯. টাকাতে ভাড়া দেওয়। হয়। ওদিকে শ্রাইভেটে [হ্সাক 
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বহিভূত ভাবে] বাকি ২০* টাকা হারে একত্রে তিন বৎসরের 
মোট টাকা নিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মাসিক ১০" টাকা ভাড়ার 

হিসাবে ভ্যালুয়েশন করে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হয়। আইন মত 

মাসিক ভাড়ার উপর ট্যাক্স বসে। এ ভাবে এর! ট্যাক্স ফাকি 

দিতে বাধ্য হয়। 

(২ সাধ্যাতীত ট্যাক্স দিতে অপারক হয়ে মানুষ আত্বীয়দের 

ভাড়া দিয়ে রলিদ দেয় না। কারণ, ভাড়াটিয়া না থাকলে ট্যাক্স কম 

হয়ে থাকে। কখনও পূর্ব বন্দোবস্ত মত কম'টাকার ফলস্ বিল 

দেওয়া হয়। এই ফপস্ বিল অনুযায়ী ট্যাক্সের বিল আত্মরক্ষা 

ও সম্পত্তি রক্ষার জন্ত প্রয়োজন। এটা যারা না করে তাদের 

বাড়ি-ঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে বাড়তি খরচ উঠাতে গরিব 

মালিকদের উপর ট্যাক্স ধাধ কর! হচ্ছে । ছোট বাড়ির মালিক ও 

ছোট দোকানীদের দিকে তাকাবার কেউ নেই। 

পারণ-পদ্ধতি 

যেসকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকে বলেছি, উহাদের 
দুইটি যুল বিভাগে ভাগ করা যায়, যথা সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট। 
কোনও পদ্ধতি কেবল মাত্র অপকর্ম সমাধ! করার জন্য গৃহীত হলে উহা! 

সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি । এই পুস্তকের প্রতিটি পাতায় এরূপ বিবিধ পৃছ্ধতি 

সম্বন্ধে বল। হয়েছে, যেমন দোকানের ছাদ ফুটা করে দড়ি ধরে নেমে 

এসে কিংবা! উদ্ধার পাশের ঘর ভাড়া করে দেওয়াল ফুটা করে চুরি 
করা ইত্যাদি) নওশেরা ঠগীদের তাপ সাজাবার কারদা ইহার 

পর দৃষ্টান্ভ। প্রতিটি ছবিকে এর! ঘেশড়া বলে। সাজামোর 
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কারদাতে প্রথমবার ভিকটিম জিতবে । কিন্ত হাতের কারদায় 

অলক্ষ্যে একট যাত্র তাম সরালে রাজা বা নবাবের জিত হতে 

থাকবে। কিন্তু এইগুলি ছাড়া এমন বহু কাজ অপরাধীরা করে 

যার সঙ্গে মূল অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্ত হ্বরূপ কোনও 

কোনও সি'দেল চোরদের সম্বন্ধে বল! যেতে পারে। এরা গৃহস্কদের 

গৃহে এসে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে পান্তা ভাত খেয়ে নেয়।* এদের 
কোনও কোনও শহুরে সহধমী ধনী গৃহস্থের গৃহে ঢুকে প্রথমে 

ত্রাণ্ডি বা মদ প্যানট্রি থেকে তুলে খেয়ে নিয়েছে । এক-একজন এক- 
একটি খাছ্ধ খেতে ভালবাসে । এদের মধ্যে আবার এমন চোরও 

আছে যার! প্রথমে এ গৃহ যধ্যেই নিজেদের কাপড় ছেড়ে গৃহ্স্থদের 

কাপড় পরে নেয়। বেদিয়া প্রভৃতি গ্রাম্য চোরর! তুকরূপে শিকড়, 

কড়ি, লাল স্ত৷ প্রভৃতি গৃহস্ব গৃহে ফেলে রেখেছে । এই সকল 

কার্ধকে অপকর্ষেব অসংশ্লিষ্ট কার্য বলা যেতে পারে । এদের কেউ কেউ 

চুরির পর খটনাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে এ গৃহে বিষ্ঠা ত্যাগ করে যায়। 
অপকর্ম বিষয়ে এদের এমন বহু আজব পদ্ধতি আছে ; উহ1 আপাত 

দিতে অসংশ্লিষ্ট পদ্ধতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অপকর্মের সঙ্গে উহাদের 
অঙ্গাজি সম্বন্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেলওয়ের ওআগন ত্রেকারদের 

কথা বল! যেতে পারে। লোডিং স্টেশনে দুর্বৃত্তরা ঘষে ওআগনে 

যুল্যবান ভ্রব্যাদি থাকে, সেই ওআগনের গায়ে বছ সাহ্কেতিক শব্দ 

লিখে রাখে, যথা, “চল্ চল্ রে নওজোয়ান, বন্দেমাতরম্, দিঙ্লী চলে।” 

* আমার জনৈক রক্ষী-বন্ধু বলেছিলেন যে, এতদ্বারা তারা 
[ চেতন মনে? ] বুঝতে চায় যে তারা অন্বাতাবে চুরি করে। কিন্ত 
তাই হদ্দি হয় তাহলে তারা নিজের! গরিধ হয়ে গরিব গৃহশ্থদের 

পানস্ভাভাত খাবে কেন? 
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ইত্যাদি | পরে স্থবিধাজনক স্থানে [ইঞ্জিন চালকের যোগসাজসে ? ] 

মাপবাহী ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হলে দুরৃত্তরা এ লেখা হতে 

ত্বরিত গতিতে বুঝে নেষ, কোন ওআগন ভাঙলে তারা আশাহুযায়ী 
ভ্রব্যাদি পাবে। 

অপপৃদ্ধতি 

| 
অপসংশ্রি বি 

কী নি 

এই সংশ্লিষ্ট অপপদ্ধতিকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত কর! যায়, যথা, 

সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ পদ্ধতি অসাধারণ প্রবঞ্চনার 

ক্ষেত্রে প্রযোগ করা হয়ে থাকে। বিড গ্যার্থলিঙ প্রভৃতি অপকর্মে 

অপরাধীর! কিরূপে মান্ষের মনকে প্রনুন্ধ ক'রে অস্বাভাবিকরূপে 

বোকা কবে তুলে ঠকায় তা আমি বলেছি । এ ক্ষেত্রে অপরাধীরা 

বাগজাঁল ও পরিবেশ ছারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে সাময়িকভাবে 

তার্দের বিচারশক্তি রুদ্ধ করে। এই অবস্থায় আপন স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত” 
ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার প্রতিরোধ শক্তি প্রয়োগ করে নি এবং উহার 

অবশ্বস্তাবী ফল হ্বরূপ তাকেযাতা বিশ্বাস করানো সম্ভব হয়েছে'। 

এই ব্যবস্থার মূলে অবশ্য থেকেছে লোভজনিত মানুষের তপ্ত 

'অপস্প্হার * বহিবিকাশ | কারণ এই বিশেষ অপরাধে মানুষ 
শপ সম আস | হস জর কপ পর 

* প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেসুণ্ড অপস্প, হা আছে এবং যে 

কোনও মুহুর্তে তা কত্জিম উপায়ে বহির্গত করা যেতে পারে ইহা! তার 

প্রকষ্ট প্রমাণ । 
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অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায় । এ বিষয়ে নিয়ের বিধুতিটি 

প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি এমন লোভাতুর হয়ে উঠলাম যে এ দিনেই বধ মানে 

€্৯ ছ এক কল্সিত বিপদের অজুহাতে মেশোমশাই-এর নিকট দশ 

হাজার টাকা কর্জ চাইলাম। তিনি উহা প্রদানে অপারক হলে 

দেওঘরে ভগ্নীপতির নিকট যাই । দশ হাজার টাকাতে ছুই লক্ষ মুদ্রা 
লাভ। কিছুতেই এ লোভ আমি দমন করতে পারি নি। ভগ্মীপতি 

আমার পীড়াগীড়িতে বলে উঠলেন-_-'বুঝেছি | তুমি নিশ্চই 
নবাবের পাল্লায় পড়েছে! । আমাকেও ওদের আড্ডাতে এনে উনি 

বলেছিলেন--এই আমি রাখলাম বিশ হাজার, তুমি যতো! জমিতে 
রাখবে তার তিন গুণ আমি রাখবো” । যাই হোক সে যাত্রাতে 

তগ্নীপতি আমাকে রক্ষা করেছিলেন ।” 

স্মাগলারর1! গাড়ির রঙ ও নম্বর তো বদলায়ই, উপরস্ত বহু 

ক্ষেত্রে তার! প্রতি মাসে নূতন গাড়ি এ উদ্দেশ্যে কিনে নূতন লোকও 

এ কাজে নিয়োগ করে। 

অসাধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বল! হ'ল। এইবার সাধারণ অপপদ্ধতি 

সম্বন্ধে বলব। অপরাধের সাধারণ পদ্ধতিতে মানুষ তার স্বাভাবিক 

মন নিয়েই ঠকে থাফে। বন্প্রকার সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং চুরি 
ডাকাতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অপরাধ | এই সকল বিষয় বিবেচনা 

করে মূল অপপদ্ধতিসমূহকে আমি উপরোক্ত তাপিকান্ষায়ী কয়েকটি 
বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করে নিয়েছি । 

[ এই অপপদ্ধতিকে দশটি অংশে ভাগ ফরে কিরূুপে অপরাধ মির্শয় 
'স্ন্ভব তা আমি পুস্তকেরষষ্ঠ খণ্ডের শেষাংশে বিশদরূপে বিধৃত করেছি 1] 

এ ছাড়া পথ-খাট, বিপণিগৃহ--ভারতীয় বা মুরোপীয়, স্টেশন, 
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মেলা, যানাদি প্রভৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতি ও স্থযোগ এবং নরনারীর' 

জাতি বর্ণ সেক্স ও অভ্যাসও বিভিন্ন অপপদ্ধতির উন্তবের কারণ। এদের 

কেহ কেহ রাত্রে যখন সকলে ঘুমায় কিংবা দুপুরে যখন্ পুরুষ বাড়ি 

থাকে না, কিংবা রাত্রে গৃহস্থ যখন বাডিখালি করে সকলে সিনেমা যায় 

তখন চুবি করে। এইগুলিও এক-একটি দলের এক-একটি পদ্ধতি। এই 
জন্ত দেখা গিয়েছে যে, একটি বিশেষ পরিস্থিতি ও স্থযোগের বিলুপ্তির 

সহিত অপপদ্ধতিরও পরিবত'ন সাধন হযেছে । কিন্তু এরূপ স্বযোগ 

ও পরিস্থিতির পুনঃ আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে এ পুরানো ও পরিত্যক্ত 

পদ্ধতিই পুনঃ গৃহীত হয়েছে । এমনও দেখা গিয়েছ যে, প্রাচীন 
কলকাতার অপপদ্ধতি এক্ষণে এ শহরে অচল হলেও উহ] হাল-ফিল 

উঠ.তি শহরে পুনঃ প্রবতিত হয়েছে । এই কারণে আমি প্রাচীন ও 

আধুনিক-*উভয়বিধ পদ্ধতি সাদরে সন্কলন করে এই পুস্তকে সন্নি- 

বেশিত করেছি । 

'এই অপরাধসমূহকে আমরা এঁতিহাসিক স্থত্রে এবং জাতিগত- 

ভাবেও বিভক্ত করে নিতে পারি। সাধারণতঃ আমরা বাঙ্গালী, 

উড়িয়া, মাত্রাজী ও মাড়বারীদের দক্ষ প্রবঞ্চকরূপে, হিন্দিভাষী 

দেশবাপী ও নেপালীদের দক্ষ সিদেল চোরবরূপে এবং পাঞ্জাবী ও 

কোনও কোনও দেশবালীদের দক্ষ ডাকাতকূপে এবং মুসলমানদের 

[ বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী] দক্ষ পিকপকেটরূপে দেখে থাকি। 

বিশেষ অপরাধে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য থেকে বুঝা 

যায় যে, তাদের খাছ্ধ ও দৈহিক গঠন এবং শ্বভাব ও কুছ বছুল 
পরিমাণে বিবিধ অপরাধের নিয়ন । অবশ্য এই তালিকা হ'তে 

প্রতিটি প্রদেশের ভ্রাম্যমাণ বা স্থায়ী বাপিন্দা শ্বভাব-দুরবত্ত জাতিদের 

বাদ দিয়েছি । কারণ স্থানীয় জল-বায়ু ও পরিবেশ পুরুষকে 
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অঞ্িত স্বভাবকে স্বল্প সময়ে পরিবতিত করতে সকল ক্ষেত্রে পারে নি। 

এই ক্ষেত্রে আমি মাত্র সাধারণ মানুষের অন্তর্গত অভ্যাস [স্বভাৰ- 

নয় ] অপরাধীদের সম্বপ্ধেই বলেছি। দেশে মুসলমান অপরাধীরা, 

মাত্র ছুরি মারতে ওক্ডাদ, অপর দিকে অমুপলমানর [ বিভিন্ন কষ্টির 
কারণে ] লাঠিবাজিতে দক্ষ । কিন্তু তা সত্বেও আমরা বহু ভন্্র 

বাঙ্গালী হিন্দুকে ছুরি মারতে ও ডাকাতি করতেও দেখেছি । এর 
গ্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে হলে আমাদের সাহায্য নিতে হবে 

ইতিহাসের । ছুরি মারতে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রথম অভ্যন্ত হয় 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! প্রতিরোধার্থে ও প্রতিশোধার্থে এবং ডাকাতি 

আদি কার্য ভার] প্রথম শিক্ষা করে রাজনৈতিক কারণে । তাই 

আজও পর্যন্ত মাত্র এক শ্রেনীর শিক্ষিত মধাবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী 

ছেলেদের ছ্বারাই এই ছুই প্রকার অপরাধ সম্ভব। ধনিক এবং 

সাধারণ বাঙ্গালীর এই সবকাজে আজও দক্ষতা অর্জন করতে 

পারনি। কিন্তু তাই যদিহয় তাহলে নিয় শ্রেণীর বহু বাঙ্গালী 

গোঠী পূর্বের নায় আজও [খাছা, পানীয় ও কৃষ্টির উধ্বে উঠে ] 

ডাকাতি করে কেন? আমার মতে এই সবের প্রকৃত মীমাংসা করতে 

গেলে মনস্তত্বের সহিত এঁতিহামিক এবং নৃতাত্বিক গবেষণারও 

প্রয়োজন আছে । কারণ, এ তিনটি বিষয় পরস্পর পরস্পরকে 
প্রভাবান্বিত করে থাকে। 

[পুস্তকের এই খণ্ডে মাত্র 'অযৌনজ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে। অপরাধের নারীঘটিত বা যৌনজ পদ্ধতিসমুহ, রাজনৈতিক 
অপরাধ-পদ্ধতি এবং ভুয়া, আবগারী, গুণ্ামী, খুন প্রভৃতির অপপদ্ধতি 
ইহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে। তা"ছাড়া 

অপ-২--২৮ 
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স্কতাস্সপছরব্ত জাতিসযূহের অপপদ্ধতি বিবৃত করা হয়েছে ইহার অষ্টম 
-ঘগ্ডেয় শেষাংশে | 1 

11" এইঞ্পকল অপরাধেব কতকগুলি চক্ষের সম্মুখে সমাধা হয়, যমন 
স্্রব্চনা' ইত্যাদি । কিন্তু উহাদের কতকগুলি সমাধা হয় চক্ষের 

মঅগোচরে, যেমন চুরি ইত্যাদি। এই জন্য আমাক ক্ষতিগ্রস্ত 
সক্যক্তিচ্ছের গ্যায় চোরদের নিকটও এই সম্বন্ধে বু বিবৃতি সংগ্রহ করতে 

হয়েছে । বগা বাল্য, এই সকল বিবৃতি ভাষার উৎকর্ষতার জন্য 

“আমাকে '$সিজভাষায লিখে নিতে হয়েছে। 

[পুস্তকের এই খণ্ডে আমি বহুবিধ অপপদ্ধাতি সঞ্ধদ্ধে বলেছি। 

ইহার পররন্ী 'খগ্ুগুলিতে আরও বহু প্রকার অপপদ্ধতি সম্বন্ধে 

শ্বলর হয়েছে | ক্বভাবতঃই মনে হবে জশ্বর মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি 

সহি করলেন কেন্ডা+ বহু বিষাক্ত স্বণ্য সর্পের স্বষ্টি সম্পর্কেও এই 

এপ্রশ্্র উঠে ক্তিন্ক'আএই ক্ষতিকর সর্পবিষ হতে বনুবিধ অয্ুত সমতুল 

18ফধের হি ক) নকল বা জাল করা, উৎকো গ্রহণ, দহ্যবৃত্তি, 

চোর্সকার্ এপ্রত্ীক্ি সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠে থাকে। কিন্তু ভূলে 
£€গরে চলবে না স্কে অনাবিল ক্ষতি করার জন্ত পৃধিবীর কোনও পদার্থ 

১সুষ্টি : ছয়নি |. এই. অপরাধীদের হতে লাবধান হবার জন্যে বা 

কউহ্বঘর কবল হতে "আত্মরক্ষার জন্টে বর্তমান উন্নত সভ্যতার 

সৃষ্টি হয়। এরা মান্থুষকে আযেকী হতে না দিয়ে সর্বদা সন্িয় করে 

লাখে; কেছ৭ €কহ' এদের মধ্যে উপকারিতা আবিষ্কার করবার 

ক্ন্টে: এ কয়েকটি 'পরচিহাসিক দষ্টাস্ত দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে 
ভউদণ হরণ স্ন্ধপ: প্রিয়ের বাঁঘোকটি ঘটনার বিষয় বল। হয়ে থাকে। 

1৩ উৎকোচ. গ্রহণ এক অতি দ্বণ্য অপরাধ । কিন্তু উহার প্রাচুর্য 

না থাকলে তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তির 



৪৩৫ পারণ-পদ্ধতি 

উত্থান হতো! না। আগগ্র! ছূর্গ হতে পলায়ন পথে বাঙলার প্রান্তে এসে 

ধর! পড়লে ফৌজদাত্কে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করে ছত্রপতি শিবাজী 

স্বরাজ্যে উপন্থিত হযে পুনরায় দেশোদ্ধারে ব্রতী হন। 'ইংরাজদের 

মধ্যে জলদন্থ্য না থাকলে স্পেনীয় আর্ধীাডা বাহিনীর কবল হতে 

ইংলও রক্ষা পেত না। এই জলদন্থ্যরাই স্পেনীয়্ বাহিনীর সমুদ্র 

পথের আগমন বাত? স্বদেশে এসে জানান। এমন কি তারা তাদের 

অভিজ্ঞতা এদের বাধ দান কালে ভালে! করে কাজে লাগান । ভারতের 

বহু স্বাধীন রাজ] ও জমিদার তৎকালীন দস্থ্যদের সাহায্যে ম্বাধীনতা 

রক্ষা করেছেন। ইংরাজরা সমগ্র ভারতকে অন্তায় ভাবে একত্রিত না 

করলে আমাদের আজকের এই মহাভারত রচনা করতে বেগ পেতে 

হতো। ইংরাজ পুলিশ স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের উপর অত্যাচার 

না৷ করলে এ দেশবাসী এতো শীঘ্র হয়তো জেগে উঠতো না। এজন 

এদেশীয় দপকরচনাকারীরা বলেছেন যে বন্ধু রূপে সাত জন্মে এবং 

শত্র রূপে তিন জন্মে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। বুদ্ধের কালে শক্র সাবমেরিনের 

গোলা ও বিমান নিক্ষিপ্ত বোম] এড়িয়ে ভারতের ডকে ইংরাজর। যুদ্ধো- 

পকরণ এনেছে । কিন্তু এত কষ্টে আন এঁ সকল ত্রব্য ডক হুতে চুরি করে 
চোরের ইংরাজ বাহিনীকে ছুর্বল করে ভারতীয় স্বাধীনতাকামী 

যোদ্ধাদের স্থুবিধা করে দিয়েছে । বহু ক্ষেত্রে চুরি ও ডাকাতি 

দেশের ধন সম্পদের সমান বণ্টনের সহায়ক হয়েছে। বনু 
দেশীয় নকলকারী বিলাতি কালি ও ওষধ প্রভূত ভ্রব্য নকল দ্বারা 

ক্রমশঃ এ সকল বিলাতি ভ্রব্যাপেক্ষ! উত্তম পণ্য ত্রব্য আবিষ্কার করে 

দেশের শিল্প সম্পদের যথেষ্ট উপকার করেছে। 

অন্ধ দ্রষ্টিকোণ থেকে দেখলে অবশ্য বুঝা যাবে যেএই সকল 

অপকর্ম দেশের ধন সম্পদের ক্ষতি করে'এই দেশকে বাসের অযোগ্য 
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করে তুলেছে । এইভাবে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওয়ায় 

তাদের মধ্যে গঠন মুলক উদ্যম অন্তহিত হয়েছে । অথচ কর্মালস 

আদর্শবিহ্ীন এ সকপ অপহারকর্দের এই বিষয়ে কোনও উদ্ভম 

স্বাভাবিক কারণে থাকে না। এর ফলে প্রাচীন সঙ্য দেশগুলি আবার 
আদি কালীন অরাজক অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্দিত হয়েছে । এইথানে 
দেখা যায় যে এদের ছার দৈবক্রমে সমাজের শতাংশের একাংশ 
মাত্র কাপে-ভদ্রে উপরুত হয়েছে । কিন্তু উহাদের অবর্তমানে আরও 
নিভূলিও প্রবল ভাবে দেশ বা সমাজ উন্নত্ত হতে পারতো । অধুনা কালে 

সাহিত্যের মধ্যে গ্রস্থকারগণ অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো 

একটা বাহাদছুরীর বিষয় মনে করেন। এদের এই প্রকার সহান্থ- 

ভূতির সহিত এদের উপরোক্ত উপকারিতার তুলন| করা চলে। 

অপরাধীদের প্রকৃত কার্ধকরণ সম্বন্ধে শিল্পীদের অজ্ঞতাই ইহার 

কারণ। আমি মনে করি এই সকল অপরাধীদের মধ্যে কোনও 

প্রতিভ1 সন্ধান করা নিরর্থক। এদের বিষয় নিয়ে অযথা মাতামাতি 

না করে সমবেত চেষ্টাতে যথাসম্ভব এদের সংখ্য। 

কষানো উচিত। এদের প্রতি অধিক সহানুভূতি দেখানোর দ্বারা 
সমাজ উপরুত হবে না) বরং এতদ্বারা এইলব অন্ধ লেখক এদের 

সংখ্যা বর্ধনের সাহায্য করেন। 

লমাগু 

গুরুদান চটোপাধ্যার এগ সল.এর পক্ষে 

প্রকাশক ও মুজাকর়-জীকূমারেশ তটাঢাধা, ভারতবধ শ্রি্টিং ওরাকল, 
২*ওা১1১৪ বিধান সরণী, কলিকাতা --ঞ 
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